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4º ROTEIRO DE ESTUDOS - ATIVIDADES DOMICILIARES - EJA II – 4º TERMO 

Nome completo:  

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• As atividades domiciliares poderão ser impressas ou retiradas na unidade escolar de acordo 

com o cronograma abaixo. 

DEVOLUÇÃO DO 3º ROTEIRO – ATIVIDADES DOMICILIARES 

RETIRADA DO 4º ROTEIRO DE ESTUDOS  

9h às 12h e 13h às 16h 

21 de outubro – 4ª FEIRA EJA I 

22 de outubro – 5ª FEIRA EJA II 

DEVOLUÇÃO DO 4º ROTEIRO  

9h às 12h e 13h às 16h 

11 de novembro - 3ª FEIRA EJA I 

12 de novembro – 4ª FEIRA EJA II 

 

• As mesmas deverão ser realizadas no roteiro impresso ou folha à parte que deverá ser anexada 

ao material a ser entregue na escola. 

• Procure um lugar tranquilo, sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno apoiado 

numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda para realizá-

las.  

• Sugerimos que a sequência de atividades seja realizada um pouco a cada dia. 

• Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular atividades 

e/ou, querer fazer num único dia.  

• Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início nas atividades diárias. 

• Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver em casa: revistas, 

livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou 

qualquer outro material que tenha e possa ser lido. 

• Reserve um horário do dia para uma leitura. 

“TEMPOS DIFÍCEIS FAZEM PESSOAS FORTES” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAIRINQUE 



O COMBATE À COVID 19 CONTINUA: SÓ SAIA DE CASA SE FOR REALMENTE NECESSÁRIO, 
VAMOS MANTER O ISOLAMENTO SOCIAL, POIS AINDA NÃO TEMOS VACINA. 

 

 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO - ACESSE PARA MAIS 
INFORMAÇÕES: http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/ 

 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/


LÍNGUA PORTUGUESA 

Observe a imagem e o poema a seguir: 

 

O bicho  

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos.  

Quando achava alguma coisa; 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade.  

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato.  

O bicho, meu Deus, era um homem.  

 (Manuel Bandeira. Rio, 27 de dezembro de 1947.)  

Questão 1- A expressão “Meu Deus” significa que o autor:  

a) (  ) alegrou-se com a cena.  

b) (  ) ficou indiferente ao ver a cena.  

c) (  ) solucionou um problema social.  

d) (  ) ficou chocado com a cena. 

Questão 2- A intenção do poeta de usar a palavra " bicho " neste poema foi de:  

a) (  ) chamar a nossa atenção para animais do lixo.  

b) (  ) chamar a nossa atenção sobre a sujeira do local. 

c) (  ) chamar a nossa atenção sobre o fato do homem se ver reduzido a condição de um animal. 

d) (  ) chamar a nossa atenção sobre o fato de que o homem deve ser tratado como um animal. 

Questão 3- O que motivou o "bicho" a catar restos foi:  

a) (  ) a própria fome.  

b) (  ) a imundície do pátio.  

c) (  ) o cheiro da comida.  

d) (  ) a amizade pelo cão. 

Questão 4 - O assunto do texto é:  

a) (  ) a imundície de um pátio.  

b) (  ) um bicho faminto.  

c) (  ) a comida que as pessoas jogam fora.  

d) (  ) a triste situação de um homem. 

Figuras de linguagem  

 As figuras de linguagem são usadas para exprimir de formas e objetivos diferentes os 

pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir 

sobre algo. 

 Dependendo da sua função, elas são classificadas em: 



• Figuras de palavras ou semânticas: estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: 

metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase.  

• Figuras de pensamento: trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: 

hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe.  

• Figuras de sintaxe ou construção: interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: 

elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora.  

• Figuras de som ou harmonia: estão associadas à sonoridade das palavras. Exemplos: 

aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. 

Figuras de palavras ou semântica  

Metáfora: a metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo 

termo comparativo fica subentendido na frase. 

 Exemplo: A vida é uma nuvem que voa.  

Comparação: chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são 

utilizados conectivos de comparação (como, assim, tal qual). 

 Exemplo: Seus olhos são como jabuticabas. 

Metonímia: a metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor 

pela obra. 

 Exemplo: Costumava ler Shakespeare.  (Costumava ler as obras de Shakespeare.) 

Catacrese: a catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais 

específica. 

 Exemplo: Embarcou há pouco no avião. 

 Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para o 

avião, embarcar é o utilizado. 

Sinestesia: a sinestesia  acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos 

diferentes. 

 Exemplo: Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. 

 A frieza está associada ao tato e não à visão. 

Perífrase: a perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais 

palavras por outra que a identifique. 

 Exemplo: O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. 

  (O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros.) 

Figuras de pensamento  

Hipérbole: a hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. 

 Exemplo: Quase morri de estudar. 



Eufemismo: O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. 

 Exemplo: Entregou a alma a Deus. 

 (A frase informa a morte de alguém.)  

Litote: o litote representa uma forma de suavizar uma ideia. Neste sentido, assemelha-se ao 

eufemismo, bem como é a oposição da hipérbole. 

 Exemplo: — Não é que sejam más companhias… — disse o filho à mãe. 

(Pelo discurso, percebemos que apesar de as suas companhias não serem más, também não 

são boas.) 

Ironia: a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. 

 Exemplo: É tão inteligente que não acerta nada. 

Personificação: a personificação ou prosopopeia como também é conhecida, é a atribuição de 

qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. 

 Exemplo: O jardim olhava as crianças sem dizer nada. 

 (utilizou-se uma caraterística dos seres vivos (olhar) em um ser inanimado (o jardim). 

Antítese:  a antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. 

  Exemplo: Toda guerra finaliza por onde devia ter começado: a paz. 

 (Uso da antítese expressa pelos termos que têm sentidos opostos: paz e guerra.) 

Paradoxo: o paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos 

(tal como no caso da antítese). 

 Exemplo: Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. 

 (Como é possível alguém estar cego e ver?) 

Gradação:  a gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente (clímax) ou 

decrescente (anticlímax). 

 Exemplo: Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. 

  (Neste exemplo, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo.) 

Apóstrofe: A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. 

 Exemplo: Ó céus, é preciso chover mais? 

Figuras de sintaxe ou construção  

Elipse: a elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. 

 Exemplo: Tomara você me entenda.  

 (Tomara que você me entenda.) 

  



Zeugma: a zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. 

 Exemplo: Fiz a introdução, ele a conclusão.  

 (Fiz a introdução, ele fez a conclusão.) 

Hipérbato: o hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. 

 Exemplo: São como uns anjos os seus alunos.  

 (Os seus alunos são como uns anjos.) 

Polissíndeto: O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. 

 Exemplo: As crianças falavam e cantavam e riam felizes. 

 (Repetição do conectivo "e ")  

Assíndeto: o assíndeto representa a omissão de conectivos, sendo o contrário do polissíndeto. 

 Exemplo: Não sopra o vento; não gemem as vagas; não murmuram os rios. 

Anacoluto:  o anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. 

 Exemplo: Eu, porque sou mole, você fica abusando. 

 (Observe que o pronome " eu " se encontra solto na frase, sem estabelecer uma relação 

sintática com nenhum dos outros termos, já que houve uma troca entre o pronome " eu " e " 

você"). 

Pleonasmo: o pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o 

significado. 

 Exemplo: Saia para fora, Rex ! 

 ("saia para fora" é um pleonasmo, uma vez que o verbo "sair" já significa "para fora") 

Silepse: a silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é 

classificada em: silepse de gênero, de número e de pessoa. 

 Exemplos: 

• Vivemos na bonita e agitada São Paulo. (silepse de gênero: Vivemos na bonita e agitada 

cidade de São Paulo.)  

• A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. (silepse de número: A maioria 

dos clientes ficou insatisfeita com o produto.)  

• Todos terminamos os exercícios. (silepse de pessoa: neste caso concordância com nós, em 

vez de eles: Todos terminaram os exercícios.) 

Anáfora: A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. 

 Exemplo: Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Se você “qualquer coisa”, eu 

estarei aqui sempre para você. 

 (Repetição de "se"  e  "você") 



Figuras de Som 

Aliteração: a aliteração é a repetição de sons consonantais. 

 Exemplo: O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

 (Repetição do som do "r") 

Paronomásia: a paranomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. 

 Exemplo: O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela.  

 (cavaleiro = homem que anda a cavalo, cavalheiro = homem gentil) 

Assonância: A assonância é a repetição de sons vocálicos. 

 Exemplo: 

  "O que o vago e incógnito desejo 

   de ser eu mesmo de meu ser me deu."  

  (Fernando Pessoa) 

Onomatopeia:  a onomatopeia consiste na reprodução ou imitação do som ou voz natural dos 

seres. 

 Exemplo: Não aguento o tic-tac desse relógio. 

Questão 5- . Em “Uma palavra branca e fria”, encontramos a figura de linguagem denominada: 

a) (   ) sinestesia 

b) (   ) eufemismo 

c) (   ) onomatopeia 

d) (   ) antonomásia 

e) (   ) catacrese 

Questão 6- Que figura de linguagem está presente neste diálogo entre mãe e filho? 

— Não estou satisfeita com as tuas notas, filho. 

 — Eu sei, mãe. Não sou bom nessas matérias. 

a) (   ) aliteração b) (   ) sinestesia c) (   ) litote d) (   ) metáfora 

 Questão 7- Assinale a oração que apresenta a figura de linguagem " anáfora ". 

a) (   ) Tudo o que ele disse eu já fiz. 

b) (   ) Gosto de campo, ele de praia. 

c) (   ) Na memória, lindas recordações de infância. 

d) (   ) Fez e refez, leu e releu e deu o trabalho por concluído. 

e) (   ) Eu quero sair, eu quero passear, eu quero ver gente, eu quero dançar! 

Questão 8- Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas 

comparações. 

a) Ele é simplesmente um deus grego. ____________________________ 

b) Ele é bonito como um deus grego. _____________________________ 

c) Suas palavras são doces da minha infância. ______________________ 

d) Age como um burro! _________________________________________ 

e) Aquele homem é um burro. ____________________________________ 



Questão 9- Qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? 

1. Ele foi repousar no céu junto ao Pai. 

2. A testemunha faltou com a verdade. 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

Questão 10: Nos versos:  

“E se encorpando em tela, entre todos,  se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo 

para todos, no toldo…” 

Temos um exemplo de:  

a) (   ) eufemismo 

b) (   ) antítese 

c) (   ) aliteração 

d) (   ) silepse 

e) (   ) sinestesia 

 

Questão 11- Leia estes versos: 

“As ondas amarguradas 

Encostam a cabeça nas pedras do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso”. 

(Murilo Mendes) 

A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é: 

a) (   ) metáfora 

b) (   ) sinédoque 

c) (   ) hipérbole 

d) (   ) aliteração 

e) (   ) anáfora 

 

Questão 12- No trecho: “…dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo”, 

a figura de linguagem presente é chamada: 

a) a) (   ) metáfora 

b) b) (   ) hipérbole 

c) c) (   ) hipérbato 

d) d) (   ) anáfora 

e) e) (   ) antítese 

 

Questão 13- As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor 

expressivo à linguagem. 

No seguinte trecho “Tu és a chuva e eu sou a terra [...]” predomina a figura, denominada: 

a) (   ) onomatopeia 

b) (   ) hipérbole 

c) (   ) metáfora 

d) (   ) catacrese 

e) (   ) sinestesia 

 

Questão 14- Assinale a alternativa em que o autor NÃO utiliza prosopopeia. 

a) (  ) “Quando essa não-palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu.” (Clarice Lispector) 

b) (  ) “As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem…” 

(Drummond) 

c) (  ) “A poesia vai à esquina comprar jornal”. (Ferreira Gullar) 

d) (  ) “A luminosidade sorria no ar: exatamente isto. Era um suspiro do mundo.” (Clarice 

Lispector) 



e) (  ) “Meu nome é Severino, Não tenho outro de pia”. (João Cabral de Melo Neto) 

Questão 15 - Observe atentamente as tiras a seguir e identifique a figura de linguagem utilizada 

em cada uma delas. 

a) Figura de linguagem: _______________________ 

 

 

b) Figura de linguagem: ________________________ 

 

 

c) Figura de linguagem: ______________________ 

 

d) Figura de linguagem: __________________________ 



 

MATEMÁTICA 

EQUAÇÕES DO 2ºGRAU COM UMA INCÓGNITA 

Conteúdo indispensável para o ensino médio. Tente acessar os vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNxC9q8kvpM 

https://www.youtube.com/watch?v=nspY0He4md8 

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

Saiba que o grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da incógnita (letra). 

Normalmente a incógnita é representada pela letra x, mas vale lembrar que ela pode ser 

representada por qualquer outra letra. Exemplos:  

a) 2x + 3 = 15 → Equação do 1º grau (A incógnita x possui expoente 1) 

 b) 3x2 - 2x + 4 = 0 → Equação do 2º grau (o maior expoente da incógnita é 2)  

c) x3 - 2x2 + 8x – 3 = 0 → Equação do 3º grau (o maior expoente da incógnita é 3) 

Observe que:  

a representa o coeficiente de x2; 

b representa o coeficiente de x; 

c representa o termo independente aquele que não tem letra. 

• UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU É COMPLETA QUANDO TEM OS TERMOS a, b  E c, 

DIFERENTES DE ZERO. 

 

Exemplos de equações completas: 

a) 2x 2 – 4x + 3 = 0, onde a = 2, b = -4 e c = 3 

b) x 2 – 5x + 6 = 0, onde a = 1, b = -5 e c = 6 

c) 7x2 – x – 10 = 0, onde a = 7, b = -1 e c = -10 

Exemplo 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=tNxC9q8kvpM
https://www.youtube.com/watch?v=nspY0He4md8
https://www.youtube.com/watch?v=iMTcN--jfHM


 

Exemplo 2. 

 
 

 

EXERCÍCIOS 

 



 

ELEMENTOS DO CÍRCULO E DA CIRCUNFERÊNCIA. 

Os elementos do círculo e da circunferência são raio, diâmetro, corda, arco da circunferência, setor 

circular e coroa circular, entre outros. 

Para um dado ponto central, chamado centro, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos 

que possuem uma distância fixa até este ponto central. Essa distância geralmente é representada 

pela letra r. Os círculos, por sua vez, são compostos por todos os pontos de uma circunferência e 

por seus pontos interiores. A imagem a seguir ilustra uma circunferência e um círculo. 

 

Destacamos a seguir os elementos principais para nosso estudo dessas duas figuras. 

1 – Raio 

O raio é a distância entre um ponto de uma circunferência e seu centro. O raio do círculo é a 

distância entre a borda do círculo e seu centro. 

 
2 – Cordas 

Em uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos. 

Atenção: o centro não é ponto da circunferência! 

Dessa maneira, as cordas, em um círculo, podem ser compreendidas como segmentos de reta 

que ligam dois pontos distintos de sua borda. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/circulo-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/distancia-entre-dois-pontos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/circulo-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm


 
3 – Diâmetro 

O diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a 

maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a duas vezes o raio. Ou seja, 

se você tiver a medida do diâmetro basta dividi-lo por dois para obter o raio, que é a medida mais 

usada para determinar o comprimento e a área de um círculo. 

                                               d = 2·r 

Onde d é diâmetro e r é raio. 

MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA (PERÍMETRO) 

O COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA é dado pela seguinte fórmula: 

C = 2. π. r  

Onde C é o comprimento da circunferência, r é o raio e π (número pi) é um número irracional, 

referente a razão ente o comprimento da circunferência e o diâmetro.  Geralmente usamos o valor 

aproximado de π= 3,14. 

VEJA ALGUNS EXEMPLOS 

Exemplo 1. Determine quantos metros, aproximadamente, uma pessoa percorrerá se der 8 voltas 

completas em torno de um canteiro circular de 2 m de raio. 

Resolução: Calcular quantos metros essa pessoa percorre em uma volta e depois multiplicar por 

8. 

C = 2 . π . r 

C = 2 . 3,14 . 2 

C = 12,56 

 

Comprimento do percurso 

C = 12,56 . 8 

C = 100,48 metros 

Exemplo 2. O pneu de um veículo, com 400 mm de raio, ao dar uma volta completa, percorre 

quantos metros aproximadamente? 

Resolução:  Precisamos transformar 400 mm em metros, para isso basta dividirmos 400 por 1000, 

resultando em 0,4m. Agora basta aplicarmos a expressão do comprimento de uma circunferência. 

C = 2 .π . r 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/comprimento-circunferencia-1.htm


C = 2 .3,14. 0,4 

C = 2,512 metros 

O pneu percorre aproximadamente 2,5 metros. 

Exemplo 3. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 600 km sobre uma pista circular 

de raio 100 m. Qual o número aproximado de voltas que ele dará? 

Resolução: Calcular o comprimento da pista 

C = 2. π . r 

C = 2 . 3,14 .100 

C = 628 metros 

Convertendo 500 km em metros 

Como 1 km possui 1000 metros, então 600 * 1000 = 600 000 metros 

Calculando o número aproximado de voltas 

Basta dividir o percurso pelo comprimento da pista: 

600 000 : 628 = 955 (aproximadamente) 

Portanto, o ciclista deverá dar aproximadamente 955 voltas. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Calcule o comprimento de uma circunferência:  

a) cujo raio mede 10 cm.  

 

b) cujo diâmetro mede 12 cm. 

 

c) cujo raio mede 2 cm. 

 

d) cujo diâmetro mede 5 cm 

 

 



2.Com um fio de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 cm. Qual deve ser 

o comprimento do fio?  

 

 

 

3.Uma praça circular tem raio de 40 m. Quantas metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na 

praça? 

 

 

 

4. Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 

pessoas com um espaço de 60 cm para cada pessoa. Calcule o diâmetro que a mesa deve ter. 

 

 

 

5. Ao percorrer uma distância de 6280 m, uma roda dá 2000 voltas completas. Qual é o raio 

dessa circunferência? 

 

 

 

6. As rodas de um automóvel têm 32 cm de raio. Que distância percorreu o automóvel depois de 

cada roda deu 8000 voltas? 

 

 

 

7.Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 m. Um atleta treinando 

nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas 

que ele deve dar nessa pista a cada dia. 

 

 



8.Um ciclista deu 30 voltas em uma pista com formato de circunferência. Ao olhar seus 

equipamentos de medida, ele percebeu que a distância percorrida nessas 30 voltas foi de 90 km. 

Qual a medida aproximada do raio da pista em que se encontrava? (Considere π = 3,14). 

a) (   ) 0,48 km. 

b) (   ) 0,58 km. 

c) (   ) 0,68 km. 

d) (   ) 0,78 km. 

e) (   ) 0,88 km. 

9. Donato, patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício da sua função, que é patrulhar uma 

região turística de Vitória-ES. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui formato circular de 

diâmetro medindo 70 cm. Considerando que na última quinta-feira Donato percorreu 21,4 km com 

essa bicicleta em serviço de patrulhamento, é correto afirmar que o pneu dessa bicicleta deu: 

(Dado π= 3) 

 

 

 

10.Para realizar o teste físico em determinado concurso, os candidatos devem correr ao redor de 

uma praça circular cujo diâmetro mede 120 m. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça 

percorre: (Dado: π = 3). 

a) (   ) 1620 m 

b) (   ) 3240 m 

c) (   ) 4860 m 

d) (   ) 6480 m 

e) (   ) 8100 m 

ÁREA DO CÍRCULO 

A área do círculo é obtida pela fórmula a seguir: 

A = π . r2 

Em ambos os casos, r é o raio da circunferência (ou do círculo) e π é uma constante de 

aproximadamente 3,1415. 

EXEMPLOS 

Exemplos 1.  Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher 

uma praça circular com raio de 20 metros. 

 

A = π . r² 

A = 3,14 . 20² 

A = 3,14 . 400 

A = 1256 m² 

Serão necessários 1256 m² de grama. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-circulo.htm


Exemplo 2. Determine a área da região em destaque representada pela figura a seguir. Considere 

que a região maior possui raio de 10 metros, e a região menor, raio de 3 metros. 

 

Área da região com raio de 10 metros: 

A = π . r² 

A = 3,14 .10² 

A = 3,14 . 100 

A = 314 m² 

Área da região com raio de 3 metros: 

A = π .r² 

A = 3,14 .3² 

A = 3,14 . 9 

A = 28,26 m² 

Área da região em destaque: 

A = 314 – 28,26 

A = 285,74 m² 

 

EXERCÍCIOS 

1.Calcule a área de um círculo de raio 8 cm. 

 

 

2.Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 12 cm. 

 

 

3.Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? (π = 3,14). 

a) (   ) 6358,5 m 

b) (   ) 1589,62 m2  

c) (   ) 794,81 m2  

d) (   ) 1028,25 m2  

e) (   ) 93,14 m2 

4.A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70650 m2. Qual é o raio 

do círculo descrito por essa área? (π = 3,14). 

a) (   ) 22500 m 

b) (   ) 120 m 

c) (   ) 100 m 

d) (   ) 150 m 

e) (   ) 200 m 

5. Uma pista de ciclismo, denominada “velódromo” possui, normalmente, diversas pistas para que 

os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Suponha que a pista projetada tenha o formato 

circular com raio maior igual a 20 m e raio menor igual a 15 m. Adotando π = 3,1, determine: 

a) O percurso realizado (distância percorrida) por um ciclista ao efetuar uma volta externamente 

(raio maior) e uma outra volta internamente (raio menor). 

  



b) A área que a pista ocupa no local onde ela deverá ser construída. 

 

 

6. Na campanha eleitoral para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um 

determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular com 100 metros de raio. 

Supondo que, em média, havia 5 pessoas / m², uma estimativa do número de pessoas presentes 

a esse comício é de aproximadamente: ( use  = 3,1 4)   

a) (   ) 78.500 

b) (   ) 100.000 

c) (   ) 127.000 

d) (   ) 10.000 

e) (   ) 157.000  

7.Usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. 

 

 

8.Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 cm de raio e uma pizza tradicional 

pequena apresenta 25 cm, determine a diferença entre a área das duas pizzas. 

 

 

 

9.Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9420 m de comprimento (Use π = 

3,14.). 

 

 

 

10. Determine a área de um círculo sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento 

igual a 15 π cm. 

 

 



CIÊNCIAS 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



Descreva cinco situações do cotidiano de quando não existia internet e agora com 

internet. 
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HISTÓRIA 

BRASIL IMPERIAL E A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

PRIMEIRO REINADO (1822-1831) 

Após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. 

Primeiramente, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes. Depois, era 

fundamental garantir o reconhecimento internacional e, por fim, era importante redigir uma 

Constituição para estruturar o país. 

A princípio, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a independência do Brasil pelo fato 

de o país ter tornando-se uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa 

independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. 

Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre Brasil e Portugal. O 

reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, mediante 

pagamento de indenização e com o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a 

independência das colônias portuguesas na África. 

Constituição de 1824 

Após a independência, a nova nação precisava de uma Constituição. Para essa tarefa, era 

necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. 

Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre D. 

Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. 

As discordâncias entre os parlamentares e D. Pedro I ocorreram em decorrência da 

arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, 

os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação do poder 

real. Em contrapartida, D. Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. 

Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos parlamentares, D. 

Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa ação 

aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento 

chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, D. Pedro I ordenou que tropas cercassem e 

dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse dia, vários parlamentares foram presos. 

Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão 

formada pelo imperador. Essa Constituição ficou pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do 

imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador 

poderes absolutos sobre a nação. Para isso, foi criado o Poder Moderador, representado 

exclusivamente por D. Pedro I. Foi determinada também nessa Constituição a imposição do voto 

censitário. Assim, só poderiam votar aqueles tivessem renda anual acima de 100 mil réis. 

Como terminou o Primeiro Reinado? 

 Os desgastes na relação de D. Pedro I com grande parte da sociedade, em especial com 

certa elite política e econômica, fizeram com que o imperador renunciasse o trono em favor de seu 

filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o Primeiro Reinado chegou ao fim. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-assembleia-constituinte-1823.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-constituicao.htm


Entre os eventos que contribuíram para fragilizar a posição do imperador, podemos citar 

como os de maior destaque: 

1. Dissolução da Assembleia Constituinte 

2. Confederação do Equador 

3. Guerra da Cisplatina 

4. Noite das Garrafadas 

O governo de D. Pedro I não era muito popular no Nordeste brasileiro, principalmente por 

causa do autoritarismo do imperador. Por isso, a região tornou-se foco de críticas ao Império. Nesse 

contexto, dois nomes destacaram-se: Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino (frei Caneca), que 

veiculavam suas críticas em jornais de circulação local. 

O principal foco de insatisfação era a província de Pernambuco, local historicamente 

marcado por tensões. A insatisfação da região na década de 1820 era, em grande parte, herdada 

da Revolução Pernambucana, movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. 

Os ideais republicanos, associados com a insatisfação com o imperador, levaram a uma nova 

rebelião: a Confederação do Equador. 

Essa revolta teve como estopim a dissolução da Assembleia Constituinte e a nomeação de 

um governador que não era desejado pela elite local. Na época, havia também uma forte 

especulação de que a região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses fatores, 

associados à memória viva da Revolução Pernambucana, fizeram a província rebelar-se. 

A Confederação do Equador iniciou-se em 2 de julho de 1824 em Recife, Pernambuco. Sob 

a liderança de frei Caneca e Manoel de Carvalho Paes de Andrade, o movimento logo se espalhou 

pelo Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. A reação do 

imperador foi violenta: foi ordenada uma série de execuções em Pernambuco, Ceará e Rio de 

Janeiro. Em setembro, os rebeldes já tinham sido derrotados. 

A crise do Primeiro Reinado também está associada com a Guerra da Cisplatina, travada 

entre 1825 e 1828. Nesse conflito, o Brasil lutou pela manutenção da província Cisplatina a fim de 

evitar que ela fosse anexada pelas Províncias Unidas (atual Argentina). Essa guerra foi 

extremamente impopular no Brasil. 

Tudo começou quando habitantes locais da Cisplatina iniciaram uma rebelião, declarando a 

separação da província do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. A reação brasileira 

ocorreu com a declaração de guerra contra os rebeldes e contra as Províncias Unidas. Ao longo 

dos três anos de conflito, o Brasil amargou uma série de derrotas, que destruiu o moral do exército 

e arruinou a economia do país. 

O fim da guerra ocorreu com a assinatura de um acordo entre o Brasil e as Províncias 

Unidas. Ambas as partes concordaram em abrir mão da Cisplatina, fato que levou à queda da 

popularidade do imperador. Assim, em 1828, foi reconhecida a independência da República 

Oriental do Uruguai. 

Além do autoritarismo, da violência e da economia arruinada, o jogo político também contribuiu 

para minar a posição do imperador. 

 Durante o Primeiro Reinado, foram formados, gradativamente, dois blocos entre os políticos: 

o partido brasileiro e o partido português. Enquanto o primeiro representava a oposição ao 

imperador, o segundo oferecia-lhe apoio. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-confederacao-equador.htm
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/guerra-cisplatina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-noite-das-garrafadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-pernambucana.htm


Esses desentendimentos entre brasileiros e portugueses fizeram com que um confronto 

aberto acontecesse. Esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas e durou dias nas 

ruas da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, D. Pedro I renunciou ao trono. 

Ao deixar sua posição, o imperador ofereceu o trono ao seu filho, Pedro de Alcântara. Como 

o príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos de idade, iniciou-se no país uma 

fase de transição, conhecida como Período Regencial. 

PERÍODO REGENCIAL (1831-1840) 

O Período Regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre 

o Primeiro e o Segundo Reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador D. 

Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o 

que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu a coroação de D. Pedro II como 

imperador do Brasil. 

Contexto histórico 

O Período Regencial resultou diretamente da maneira como terminou o Primeiro Reinado 

(época em que o Brasil foi governado por D. Pedro I). O Primeiro Reinado ficou marcado pelo 

autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As 

tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. 

Quando D. Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era seu filho, Pedro de 

Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas cinco anos e, por lei, não poderia ser 

coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando 

obtivesse 18 anos. 

Assim, a saída legal existente e que constava na Constituição de 1824 era a de fazer um 

período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter 

acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado 

para 1840 por meio de um golpe parlamentar. 

Fases do Período Regencial 

O Período Regencial teve uma duração razoavelmente curta (apenas nove anos). De toda 

forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu quatro regências diferentes, as quais podem ser 

utilizadas como marcos divisórios do Período Regencial. Os quatro períodos foram: 

• Regência Trina Provisória (1831) 

• Regência Trina Permanente (1831-1834) 

• Regência Una de Feijó (1835-1837) 

• Regência Una de Araújo Lima (1837-1840) 

Quando iniciado o Período Regencial, o Brasil foi governado por uma regência trina de caráter 

provisório. Os eleitos para essa regência foram três senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau 

Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. As principais medidas 

tomadas por essa regência provisória, conforme destacaram as historiadoras Lilia Schwarcz e 

Heloísa Starling, foram restituir ministros que haviam sido demitidos por D. Pedro I, convocar uma 

nova Assembleia Legislativa para composição de novas leis, anistiamento de criminosos políticos 

e afastar do Exército estrangeiros “desordeiros” |1|. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeiro-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/segundo-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-golpe-maioridade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-constituicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencias-trinas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencias-trinas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencia-una-feijo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencia-una-araujo-lima.htm


A Regência Trina Provisória teve vida curta, uma vez que a política brasileira estava tumultuada 

e uma série de distúrbios espalhava-se pelo país. Assim, em junho de 1831, foi eleita a Regência 

Trina Permanente, que era composta por José da Costa Carvalho, João Bráulio 

Muniz e Francisco de Lima e Silva. 

Durante a Regência Trina Permanente, houve três acontecimentos de destaque. Um deles foi 

a criação da Guarda Nacional, uma força pública composta por homens eleitores com idade de 21 

a 60 anos de idade. Essa força foi criada com o intuito de controlar manifestações e impedir que 

revoltas acontecessem. 

Outra medida de destaque foi uma reforma no Poder Moderador, retirando atribuições desse 

poder e dando maiores possibilidades de os deputados e senadores vistoriarem as ações do 

Executivo. Por fim, um último acontecimento marcante foi o embate político entre José Bonifácio e 

o padre Feijó, que resultou na saída de José Bonifácio da vida política brasileira. 

A Regência Trina Permanente também não teve força para colocar sob controle os rumos da 

política nacional. Os conflitos entre Moderados, Exaltados e Restauradores permaneciam, e 

revoltas pipocavam pelo país. Uma delas foi a Cabanada, que estourou em 1832, na província de 

Pernambuco. 

A continuidade das tensões no Brasil deixava claro que havia um choque entre o governo e as 

províncias. O choque envolvia, principalmente, a questão da centralização do poder no governo 

contra o desejo das províncias brasileiras de alcançarem maior autonomia (federalismo). Para 

atender as demandas das províncias e colocar a situação política sob controle, foi aprovado o Ato 

Adicional de 1834, uma lei que fazia alterações na Constituição de 1824. Com o Ato Adicional, as 

mudanças mais sensíveis foram: 

• fim do poder moderador durante o Período Regencial; 

• fim do Conselho de Estado; 

• criação de Assembleias Legislativas provinciais; 

• aumento dos poderes dos presidentes de província, mas a nomeação era função do imperador; 

• substituição da regência trina por uma regência una. 

Com as mudanças estipuladas pelo Ato Adicional, esboçava-se no Brasil um modelo que 

concedia às províncias um grau considerável de autonomia. Além disso, a eleição de um regente 

para governar todo o país aproximava o Brasil de um cenário republicano. Por isso, muitos 

historiadores afirmam que o Período Regencial foi uma experiência republicana no meio de dois 

reinados. 

Com a determinação de que o país seria governado por um regente apenas, eleições foram 

organizadas. Em eleição realizada em 1835, o padre Feijó obteve 2826 votos e, assim, derrotou 

Holanda Cavalcanti, que obteve 2251|2|. A regência de Feijó ficou marcada pela Cabanagem, no 

Pará, e pela Revolta dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. 

Feijó tinha humor explosivo e deparou-se com forte oposição em todas as frentes da política 

brasileira. Essa oposição fez padre Feijó solicitar afastamento da função. Com sua saída, nova 

eleição foi realizada, e Pedro de Araújo Lima derrotou Holanda Cavalcanti e foi eleito regente do 

Brasil. 

Na regência de Araújo Lima, houve o crescimento dos políticos conservadores (mescla dos 

Liberais Moderados com os Restauradores) e tentativas do regente de tentar retirar algumas das 

liberdades que as províncias haviam conquistado com o Ato Adicional de 1834. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-guarda-nacional.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-ato-adicional-1834.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-ato-adicional-1834.htm


Política no Período Regencial 

O Período Regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. 

O debate político nesse período foi bastante acalorado e girava em torno de três grupos políticos, 

que gradativamente se transformaram nos dois partidos políticos do Segundo Reinado. No caso do 

Período Regencial, os principais grupos políticos eram: 

• Liberais moderados: em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do 

imperador. Defendiam uma monarquia constitucional no país e tinham no padre Feijó o seu 

maior representante. 

• Liberais exaltados: eram defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das 

províncias brasileiras. Alguns dos exaltados eram defensores da república, e o nome mais 

influente desse grupo foi Cipriano Barata. 

• Restauradores: eram defensores do retorno de D. Pedro I ao trono brasileiro e tinham nos 

irmãos Andrada (José Bonifácio era um deles) seus maiores expoentes. 

Ao longo do Período Regencial, esses grupos foram convertendo-se nos dois partidos que 

centralizaram a política durante o Segundo Reinado. O Partido Liberal surgiu da mescla dos liberais 

moderados com os exaltados, e o Partido Conservador surgiu da mescla dos liberais moderados 

com os restauradores. 

Revoltas 

A grande marca do Período Regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em 

diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país 

tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade 

etc. 

Ao longo do Período Regencial, as principais revoltas que aconteceram foram: 

• Cabanagem: rebelião que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840 em razão da insatisfação 

popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. 

• Balaiada: rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado de disputas 

políticas locais. 

• Sabinada: foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na 

Bahia. Aconteceu entre 1837 e 1838. 

• Revolta dos Malês: foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. 

• Revolta dos Farrapos: foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo 

por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845. 

Como terminou o Período Regencial? 

  O fim do Período Regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. 

Os liberais insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a 

antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram 

conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizar o Golpe da Maioridade em 

1840. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/cabanagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/balaiada.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/sabinada.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-males.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-farroupilha.htm


Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se 

imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o Segundo Reinado e deixou os liberais 

satisfeitos porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam 

que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteciam no país. 

SEGUNDO REINADO (1840-1889) 

O Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por D. 

Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando D. Pedro II foi coroado imperador após o 

Golpe da Maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a Proclamação da República colocou fim na 

monarquia do Brasil.  

Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, 

como a Guerra do Paraguai. 

O Segundo Reinado iniciou-se em 1840 por meio do Golpe da Maioridade. Por meio desse 

movimento, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de D. Pedro II 

para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder 

que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador 

colocaria fim em todos os conflitos que se passavam no país. 

Assim foi iniciado o Segundo Reinado, período que se estendeu por 49 anos e que pode ser 

dividido da seguinte maneira: 

• Consolidação (1840-1850): quando o imperador estava no poder e estabeleceu-o, a seu modo, 

sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. 

• Auge (1850-1865): quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada. 

• Declínio (1865-1889): quando surgem contestações contra a posição de D. Pedro II, e a 

economia do país não ia bem. 

Política 

No caso da política durante o Segundo Reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela 

atuação dos partidos políticos existentes. Os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse 

período formaram-se durante o Período Regencial e eram conhecidos 

como Partido Conservador e Partido Liberal. 

A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era intensa e tinha impactos 

negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade. A saída encontrada pelo 

imperador foi promover uma política de revezamento em que conservadores e liberais alternavam-

se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os conflitos. 

Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe em que se 

apoiavam. Conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do 

imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias.  

Nesse sentido, as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa Starling falam que conservadores 

sustentavam-se na “aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de 

exportação”, e os liberais, em “profissionais liberais urbanos unidos à agricultura de mercado 

interno” |1|. 

Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos e que já era realizada na 

época é a de que as divergências entre os liberais e conservadores eram quase inexistentes. 
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Também se dizia, à época, que não havia nada mais parecido com um conservador do que um 

liberal no poder. 

A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador 

tivesse amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o Poder Moderador e 

estava à frente do Executivo. No Executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do 

Legislativo, destacam-se os cargos de senador e deputado. 

Por fim, da política brasileira, um último e importante destaque a ser mencionado é o que 

ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia 

parlamentarista na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir 

seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía, 

e se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradassem, ela era dissolvida. 

Economia 

Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou 

durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas 

produtoras de café do Brasil nesse período foram três:  

Vale do Paraíba (RJ/SP), Oeste Paulista (SP) e Zona da Mata (MG). 

A produção do café aconteceu (primeiramente no Vale do Paraíba) utilizando-se, 

principalmente, de trabalhadores escravizados. Inclusive, à medida que o número de escravos foi 

sendo reduzido no país, as regiões produtoras de café tornaram-se grandes compradoras de 

escravos. O Oeste Paulista utilizou, a princípio, a mão de obra escrava, mas, ao longo da década 

de 1880, essa foi substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em grande volume no país. 

Outro momento importante da economia brasileira, durante o Segundo Reinado, foi o de 

grande crescimento econômico marcado por algum desenvolvimento industrial: a Era Mauá. Tal 

prosperidade econômica aconteceu entre 1840-1860, e nela as receitas do Brasil aumentaram 

quatro vezes. 

O crescimento econômico desse período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico 

negreiro no país por meio da Lei Eusébio de Queirós, de 1850. Com essa lei, o tráfico negreiro foi 

proibido, e todos os recursos, que antes eram utilizados na aquisição de escravos, passaram a 

servir para outros investimentos.  

As exportações do país aumentaram, e o investimento em estradas de ferro, por exemplo, 

aumentou bastante. 

Abolição da escravatura 

Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de 

debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada 

no Brasil foi a Lei Eusébio de Queirós, decretada em 1850 e que estipulava a proibição do tráfico 

negreiro no país. 

Com essa lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que era o tráfico que mantinha o 

elevado número de escravos no Brasil. Iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o 

objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição tanto quanto fosse possível.  

Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis como : 

a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. 
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A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel 

assinou a Lei Áurea. O fim da escravidão foi resultado de uma intensa mobilização popular e da 

ação dos escravos rebelando-se contra essa instituição.  

Guerra do Paraguai 

Um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, 

conflito travado entre 1864 e 1870. Nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, por meio 

da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado nessa época 

por Francisco Solano López. O Brasil venceu esse conflito, mas suas consequências para a 

economia do país e para a monarquia foram ruins. 

O conflito foi resultado do choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as 

nações da Bacia Platina (Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil). O combate iniciou-se quando os 

paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira, no final de 1864, e encerrou-se em 1870, 

quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá. 

Fim da Monarquia 

O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo com os 

interesses da elite política e econômica do país. Sua queda ocorreu por meio de seu rompimento 

com três importantes grupos do país: a Igreja (fator menos relevante), o Exército e a elite 

escravocrata. 

O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército. Insatisfeito com a 

monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra ela.  

Assim, em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas 

militares, destituiu o Gabinete Ministerial, e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou 

a República no Brasil. 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

A proclamação da república aconteceu em 15 de novembro de 1889 e resultou na derrubada 

da monarquia e na instauração da república no Brasil. Esse acontecimento foi resultado de um 

longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou no Brasil a partir da década de 1870. Um dos 

grupos mais insatisfeitos foi o dos militares. 

A conspiração contra a monarquia contou com a adesão do marechal Deodoro da Fonseca, 

responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial. No decorrer do dia 15, as 

movimentações políticas fizeram José do Patrocínio proclamar a república na Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro. 

Crise da monarquia 

A proclamação da república foi fruto da crise do império e sua incapacidade de atender as 

novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira. Essas insatisfações convergiram-se 

para o movimento republicano, que, um tanto na base do planejamento e um tanto na base do 

improviso, realizou um golpe que colocou fim na monarquia no Brasil. 

Podemos considerar que essa crise da monarquia no Brasil iniciou-se na década de 

1870, logo após a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a guerra, mas a monarquia saiu 

enfraquecida e os novos rearranjos políticos que estavam em formação no Brasil, desde a década 

de 1860, começaram a ganhar espaço no debate político. 
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Os dois principais grupos insatisfeitos e que diretamente influenciaram no fim da monarquia 

foram certos grupos políticos, que reivindicavam a modernização do país e novas agendas para 

política brasileira, e os militares. Ambos orbitavam ao redor do republicanismo, forma de governo 

que passou a ser enxergada como moderna e como solução para o país. 

Insatisfação militar 

No caso dos militares, a insatisfação com a monarquia iniciou-se após a guerra, justamente 

quando o Exército brasileiro se estabeleceu como uma instituição profissional. Isso fez com que os 

militares passassem a organizar-se na defesa por seus direitos. Suas duas principais exigências 

passaram a ser aumento salarial e melhora no sistema de carreira. 

Os militares também exigiam para si o direito de manifestar suas opiniões políticas, uma vez 

que passaram a enxergar-se como os responsáveis pela tutela do Estado. Além disso, havia 

insatisfações entre eles pelo fato de o Brasil não ser um país laico, e todas essas questões fizeram-

nos abraçar o positivismo, conjunto de ideias defendidas pelo sociólogo francês Augusto Comte. 

O positivismo tornou-se o discurso oficial para o questionamento da monarquia por parte dos 

militares. No fim, grande parte deles passou a defender que a modernização do país fosse realizada 

com base em uma república ditatorial, na qual um governante representaria os interesses do povo. 

Para agravar a situação, a insatisfação dos militares ainda era incentivada por outros grupos da 

sociedade. 

Insatisfação política 

Na política, havia uma grande insatisfação com a monarquia, principalmente em províncias 

como São Paulo, pela sub-representação política. Economicamente, São Paulo já era o principal 

estado do Brasil, mas politicamente sua representação era muito pequena em relação a outros 

estados com economias decadentes, como Bahia, Pernambuco e o próprio Rio de Janeiro. Isso 

mobilizava as elites políticas da província na exigência de maior participação. 

A socióloga Ângela Alonso também fala da insatisfação em grupos emergentes nas 

cidades que desejavam ter voz política, mas que não conseguiam porque o sistema político da 

monarquia era abertamente excludente|1|. Os liberais até tentaram incluir parte da sociedade no 

eleitorado, mas a realidade que se impôs foi contrária: a Lei Saraiva, de 1881, reduziu 

drasticamente o eleitorado brasileiro. 

Os problemas da monarquia, portanto, criaram um grupo de insatisfeitos que passou a ver 

na república uma alternativa para o desenvolvimento do Brasil. Pontos de partida extremamente 

importantes para o fortalecimento do republicanismo aqui foram a fundação do Partido Republicano 

Paulista (PRP) e o lançamento do Manifesto Republicano, em 1870. 

O PRP surgiu por meio do Clube Radical, e era formado por um grupo de republicanos 

paulistas que estavam insatisfeitos com a política na monarquia, sobretudo por conta 

da centralização do poder e da falta de autonomia das províncias. Entretanto, o PRP, surgido em 

1873, só foi possível graças ao Manifesto Republicano, publicado três anos antes. 

Esse manifesto tornou-se um balizador dos defensores da república no Brasil e defendia a 

ideia de que os grandes males do país advinham da monarquia. O manifesto também criticava o 

centralismo e propunha o federalismo como a principal ação em benefício do país. A questão 

federalista, na defesa por autonomia para as províncias, foi um dos grandes motes dos defensores 

da república no Brasil. 
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Outras demandas 

Outras grandes demandas da época eram o estabelecimento do laicismo no Brasil, isto é, a 

transformação do Brasil em um Estado laico, e a questão do abolicionismo, uma das pautas que 

moveram a sociedade brasileira na década de 1880. A grande maioria dos abolicionistas era adepta 

dos ideais republicanos, e a mobilização em defesa do movimento inclinou-se para a implantação 

da república. 

Por fim, havia uma insatisfação a respeito da sucessão do trono. A princesa Isabel não era 

considerada a pessoal ideal para assumir o trono e a possibilidade de que seu marido, um francês, 

se tornasse imperador também não era muito bem aceita. Chegou-se até a cogitar que seu filho 

mais velho fosse coroado, mas essa ideia não avançou. 

Conspiração 

Percebemos, portanto, que havia inúmeras razões de insatisfação contra a monarquia, e, 

nas palavras de Ângela Alonso, “as crises políticas sobrepostas, somadas à mobilização social, 

produziram a conjuntura propícia para a mudança de regime” |2|. Ela completa dizendo que, em 

1889, a questão não era se a monarquia cairia, mas quando ela cairia|2|. 

Associações e grupos defensores do republicanismo começaram a fazer ações na rua em 

defesa da implantação da república, e jornais da época propagavam esses ideais. Em julho de 

1889, a monarquia proibiu essas manifestações, mas já era tarde. Conspirações contra a 

monarquia aconteciam, em meios civis e militares. 

Nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Antônio da Silva 

Jardim, José do Patrocínio, entre outros, movimentavam-se pela implantação da república no 

Brasil.  

O Exército também era cada vez mais agitado pela possibilidade de agir contra a monarquia. 

Em novembro de 1889, os boatos sobre um levante militar eram fortes no Rio de Janeiro. 

O marechal Deodoro da Fonseca foi convencido a derrubar o Gabinete Ministerial e acabou 

tornando-se o primeiro presidente do Brasil. 

A proclamação da república foi resultado de um golpe encabeçado pelos militares, mas que 

contou com envolvimento civil, e foi, em parte, planejada, e, em parte, improvisada. No começo de 

novembro, como vimos, os boatos sobre uma conspiração eram muito fortes. O passo decisivo 

para que a proclamação fosse deflagrada foi a adesão do marechal Deodoro da Fonseca. 

No dia 10 de novembro, republicanos foram até a casa do marechal para convencê-lo a 

juntar-se a eles em um movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto do Gabinete Ministerial. 

Entre os presentes estavam Rui Barbosa, Benjamin Constant e Aristides Lobo. O marechal foi 

convencido a aderir ao golpe após uma série de argumentos baseados em muitos boatos. 

A adesão do marechal aconteceu visando ao seguinte objetivo: a destituição do Visconde de 

Ouro Preto. Os acontecimentos da proclamação da república foram divididos, pela historiadora 

Ângela Alonso, em oito episódios, que se estenderam por 81 horas, a começarem no dia 14 de 

novembro de 1889. Os episódios narrados por ela foram os seguintes|3|: 

1. Desencadeamento da sublevação civil-militar 

2. Deposição do Gabinete Ministerial 

3. Reação monarquista 

4. Mobilização no espaço público e proclamação da república 
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5. Formação do governo republicano 

6. Tentativa de formação de um gabinete monarquista 

7. Cerco da família imperial e posse do governo provisório 

8. Deportação da dinastia 

Dentro dessa composição, o golpe que levou à proclamação da república foi realizado no dia 

15 de novembro de 1889. Entretanto, as ações relacionadas a esse acontecimento iniciaram-se no 

dia 14 por meio de notícias falsas veiculadas com o objetivo de gerar adesão ao golpe em curso. 

Isso colocou alguns grupos militares em ação contra a monarquia. 

No dia seguinte, 15, tropas lideradas por Deodoro da Fonseca cercaram o quartel-general 

que ficava no Campo do Santana. Ele ordenou que o Visconde de Ouro Preto e o ministro da 

Justiça, Cândido de Oliveira, fossem presos. Após prender os dois, o marechal fez um elogio ao 

imperador e foi para sua casa, à espera que d. Pedro II formasse um novo gabinete. 

No entanto, isso não aconteceu. Enquanto isso, outras pessoas envolvidas na conspiração 

começaram a agir para tornar esse acontecimento o responsável pela proclamação da república. 

Durante a tarde do dia 15, foi proposto que a república fosse proclamada na Câmara Municipal ou 

no Senado. 

Ficou decidido que a proclamação aconteceria em uma sessão da Câmara Municipal, e 

nela, José do Patrocínio foi o responsável pela proclamação da república no Brasil. Houve alguma 

celebração nas ruas do Rio de Janeiro, com desfiles e vivas sendo puxados pelos envolvidos na 

conspiração. Nessas comemorações, fala-se da participação de populares. 

Houve uma tentativa de resistência organizada por monarquistas, como Conde d’Eu e André 

Rebouças, mas ela não avançou. O imperador d. Pedro II, que estava em Petrópolis, ainda tentou 

formar um novo gabinete, mas sua proposta não foi aceita. Os republicanos, em seguida, formaram 

um governo provisório. 

O governo provisório contou com muitos dos envolvidos na conspiração contra a monarquia. 

Quintino Bocaiuva assumiu a pasta das Relações Exteriores; Benjamin Constant assumiu a pasta 

da Guerra; Aristides Lobo assumiu a pasta do Interior; Rui Barbosa assumiu a pasta da Fazenda 

etc. O marechal Deodoro da Fonseca, por sua vez, foi indicado à presidência. 

Por fim, a família imperial foi expulsa do Brasil. No dia 16 de novembro, ela recebeu a ordem 

de deixar o país em até 24 horas, e, no mesmo dia, um decreto do governo provisório anunciou 

que a ela receberia a quantia de cinco mil réis. Entretanto, essa medida indenizatória foi revogada 

em dezembro de 1889. No dia 17 de novembro, a família real embarcava para Lisboa. 

Consequências 

A proclamação da república foi um acontecimento marcante na história de nosso país e 

trouxe mudanças significativas. Entre elas, podemos mencionar: 

• Implantação da república 

• Implantação do federalismo 

• Estabelecimento do sufrágio universal masculino e fim do voto censitário 

• Implantação do Estado laico 

• Estabelecimento do presidencialismo 

A década de 1890 ficou marcada como uma década de conflitos, frutos da disputa entre 

monarquistas e republicanos e das disputas entre os diferentes interesses políticos que lutavam 

pelo poder na recém-instalada república. 
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ATIVIDADES 

1 - Descontente com o projeto de Constituição que estava sendo elaborado, D. Pedro I dissolveu a 

Assembleia Constituinte e nomeou uma comissão de políticos para elaborar outra Constituição, de 

acordo com suas instruções. Explique como ficou a questão:  

a) do voto.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) da divisão de poderes  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) da autoridade do imperador 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 - Dom Pedro I enviou para o Nordeste tropas contratadas no exterior, sob o comando de Thomas 

Cochrane. Em setembro, caíram três províncias, só restando o Ceará, que não suportou além de 

novembro. 

O texto se refere a um importante movimento de oposição ao governo de D. Pedro I, ocorrido em 

1824 no nordeste brasileiro. Elabore um texto, e nele:  

a) Nomeie esse movimento.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Explique suas causas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Descreva suas propostas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Aponte a discordância que havia entre seus participantes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3 - Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei de muito voluntariamente 

abdicado na pessoa de meu mui amado e prezado filho o Sr. D. Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 

de abril de 1831, décimo da Independência e do Império D. Pedro I.  

Explique os fatores que motivaram a crise que provocou a abdicação de D. Pedro I em 1831. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 - Do ponto de vista político podemos considerar o período regencial como: 

a) (   ) uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que 

comprometessem a unidade do país. 

b) (   ) um período em que as reivindicações populares, como direito de voto, abolição da 

escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas. 

c) (   ) uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. 

d) (   ) uma fase extremamente agitada com crises e revoltas em várias províncias, geradas 

pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. 

e) (   ) uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I 

aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. 

5 - Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional de 1834, encontra-se a 

a) (   ) instituição do poder Moderador. 

b) (   ) convocação de Assembleia Constituinte para elaboração de novo projeto constitucional. 

c) (   ) eleição de uma Regência Trina Provisória em substituição ao Pedro I. 

d) (   ) criação de Assembleias Legislativas Provinciais. 

e) (   ) extensão do voto para todos os brasileiros. 

6 - Os governos regenciais no Brasil (1831-1840) se caracterizaram por: 

a) (   ) buscar a afirmação do poder político central para satisfazer os exaltados. 

b) (   ) fortalecer o poder político do Imperador, ao promover o Golpe da Maioridade. 

c) (   ) promover a descentralização, o que gerou diversas revoltas regionais. 

d) (   ) satisfazer o desejo dos moderados, que buscavam a restauração da monarquia 

7 - Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi criada:  

a) (   ) pelo imperador, D. Pedro II, e era por ele diretamente comandada, razão pela qual tornou-

se a principal força durante a Guerra do Paraguai.  

b) (   ) para atuar unicamente no Sul, a fim de assegurar a dominação do Império na Província 

Cisplatina. 

c) (   ) segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa, o que fez dela o braço armado de diversas 

rebeliões no período regencial e início do Segundo Reinado. d) para substituir o exército extinto 

durante a menoridade, o qual era composto, em sua maioria, por portugueses e ameaçava 

restaurar os laços coloniais.  

d) (   ) no período regencial como instrumento dos setores conservadores destinado a manter e 

restabelecer a ordem e a tranquilidade públicas 



8 - O Golpe da Maioridade, datado de julho de 1840 e que elevou D. Pedro II a imperador do Brasil, 

foi justificado como sendo: 

a) (   ) uma estratégia para manter a unidade nacional, abalada pelas sucessivas rebeliões 

provinciais; 

b) (   ) o único caminho para que o país alcançasse novo patamar de desenvolvimento 

econômico e social; 

c) (   ) a melhor saída para impedir que o Partido Liberal dominasse a política nacional; 

d) (   ) a forma mais viável para o governo aceitar a proclamação da República e a abolição da 

escravidão; 

e) (   ) uma estratégia para impedir a instalação de um governo ditatorial e simpatizante 

do socialismo utópico. 

9 - O Golpe da Maioridade, que colocou Pedro II no trono em 1840, representou: 

a) (   ) a vitória dos liberais, que retornaram ao governo, convidados para formar o primeiro 

ministério do Segundo Reinado. 

b) (   ) a ascensão dos conservadores afastados do poder desde o Avanço Liberal. 

c) (   ) o enfraquecimento do regime monárquico e o crescimento do republicanismo. 

d) (   ) o declínio da aristocracia rural, já que o novo governo não apoiava a manutenção de seus 

privilégios. 

e) (   ) o fortalecimento da democracia, fato comprovado na primeira eleição do Segundo 

Reinado, a “eleição do cacete”. 

10 - Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos 

partidos Liberal e Conservador, podemos afirmar que: 

a) (   ) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição 

ao centralismo imperial. 

b) (   ) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada 

instabilidade no sistema parlamentar. 

c) (   )organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos 

Liberal e Conservador de composição elitista. 

d) (   ) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, 

sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. 

e) (   ) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava 

rigidamente o modelo inglês. 

11 - “D. Pedro II, manteve-se no poder por quase cinquenta anos: de 1840 a 1889. Atendendo aos 

interesses dos ricos proprietários rurais, o imperador conseguiu a estabilidade política que lhe 

permitiu ficar tanto tempo à frente do país.” (PILETTI, Nelson & PILETTI, Claudino. História e vida integrada. 

7ª série. São Paulo: Ática, 2007, p. 177.)  

Elabore um texto e nele sintetize:  

a) as características políticas do Segundo Reinado. 

b) Nomeie os partidos políticos existentes, descreva a sua composição e cite suas principais ideias.  

c) Caracterize as eleições ocorridas nesse período e explique o sistema parlamentarista adotado 

por D. Pedro II. 

https://exerciciosweb.com.br/historia/o-partido-liberal-e-as-revoltas-liberais-brasileiras-exercicios/
https://exerciciosweb.com.br/geografia/os-sistemas-capitalista-e-socialista/


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12 - Elabore um texto e nele explique as transformações econômicas e sociais ocorridas no Brasil, 

durante o Segundo Reinado. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13 - Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República NÃO se inclui: 

a) (   ) a insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea. 

b) (   ) a ascensão do exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida 

política do país. 

c) (   ) a perda de prestígio do governo imperial junto ao clero, após a questão religiosa. 

d) (   ) a oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do oeste paulista, defensores de maior 

autonomia administrativa. 

e) (   ) o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da 

proclamação da República. 

14 - Elabore um texto explicando os setores sociais que estavam descontentes com a Monarquia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15 - Explique por que a Proclamação da República foi um golpe dado pelas elites econômicas do 

Brasil. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

1 - Qual o motivo do desaparecimento do Mar de Aral? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 - Quais foram as consequências desse grande problema ambiental? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 - O que são as banquisas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



4 - Faça uma breve pesquisa sobre o acidente nuclear de Chernobyl. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5 - Como está se dando a exploração de recursos no Ártico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6 - O que são chuvas ácidas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7 - Quais são as sequelas do agente laranja no Vietnã? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8 - O que foi a Guerra Fria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9 - Quais os impactos da extração mineral na Oceania? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10 - Quais os impactos causados pela pesca de corais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



ARTE 

A ARTE RENASCENTISTA 

As produções artísticas do renascimento tinham como principal característica o desejo de restaurar 

e interpretar os padrões estéticos estabelecidos na antiguidade, por gregos e romanos. Na 

arquitetura, retomaram as características das construções clássicas, como as formas geométricas, 

os frontões, e as colunas clássicas.  A pintura foi umas das expressões de maior destaque da arte 

renascentista. Além do naturalismo, outra característica marcante da pintura renascentista, foi o 

emprego da técnica da perspectiva. 

 

Questões 

1- O que foi a arte renascentista? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Cite as principais características da pintura renascentista. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Pesquisar sobre a técnica da perspectiva. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- Cite 06, dos principais pintores do renascimento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



5- Descreva a obra “O Nascimento de Vênus”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6- Que características da arte renascentista podem ser observadas nessa obra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Pesquise obre a obra “O nascimento de Vênus” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

INGLÊS 

TEXTO I 

Introducing people 

 

 



Questão 1 - Após a leitura, faça a tradução do texto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 2 - O título “Introduncing people” significa: 

(   ) apresentando o povo. (   ) apresentando pessoas. (   ) introduzindo ao povo. 

Questão 3 - Quem está apresentando a família ao Jack? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 4 - Quem o Sam apresenta primeiro ao Jack? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 5 - Como Jack responde à apresentação à Grace? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 6- Com que palavra Jack cumprimenta os filhos de Sam? 

(   ) Hello! (   ) Hi!  (   )  Good bye 

Questão 7- A palavra “children”, no texto, significa: 

(   ) crianças (   ) criança (   ) filhos

Questão 8- Como se chamam os filhos (children) de Sam e Grace? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 9- Numere as frases de acordo com o sentido. 

( 1 ) This is my son.                              (   ) Estes são meus pais. 

( 2 ) This is my daughter.                      (   ) Este é meu filho. 

( 3 ) These are my children.                  (   ) Estes são meus filhos. 

( 4 ) These are my parents.                   (   ) esta é minha filha. 

Questão 10- Escreva no plural e faça a tradução: 

This is my son.              (Este é meu filho). 

These are my son.         (Estes são meus filhos). 

 



a) This is my sister. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) This is my brother. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) This is my daughter.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) This is my little son and daughter. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Questão 11- Classifique as palavras de acordo com os assuntos; use um dicionário. 

Apple – bread – yellow – Geography – rabbit – horse – Friday – dog –  Sunday – 

salad – black – English – soda – Saturday – White – water – mango – Monday – 

meat – blue -  Mathermatics – sandwich – grey - History – cat – Orange – Tuesday – 

beans – parrot – brown – lion – pear – Wednesday – red – beef – tiger – green – 

Science – juice – peach – cheese. 

             

Fruit 
Days of 

the week 
Color Food Animais 

Subject at 

school 
Drinks 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Questão 12- Responda as questões sobre você: 

a) What’s your name? 

My name is _________________________________________________________________ 

  

b) What’s your father’s name? 

My father’s name is ___________________________________________________________ 

 

c) What’s your mother’s name? 

My mother’s name is _________________________________________________________ 

 

d) What’s your favorite color? 

My favorite color is ___________________________________________________________ 

 

e) What are your friend’s names? 

My friend’s name is __________________________________________________________ 

 

f) What’s your favorite sport? 

My favorite sport is ___________________________________________________________ 

 

g) What’s your favorite fruit? 

My favorite fruit is ___________________________________________________________ 

 

h) What’s your favorite food? 

My favorite food is ____________________________________________________________ 

 

i) What’s your favorite subject at school? 

My favorite subject at school is __________________________________________________ 

 

j) When is your birthday? 

My birthday is on _____________________________________________________________ 

 

k) Where are you from? 

I am from __________________________________________________________________ 

 

 


