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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES  

EJA ENSINO FUNDAMENTAL II – 4º TERMO  

Querido(a) Aluno(a) 

A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o vírus da 

covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas atividades em 

sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma sequência de atividades 

para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

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

apoiado numa mesa para fazer as atividades.  
 A sequência das atividades é sugerida por dia e 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 das atividades diárias;  
 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas. Reserve um horário do dia 

para a leitura, 15 minutos são suficientes. 

 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 

 

Os profissionais da área da psicologia do núcleo de apoio multidisciplinar criaram um canal 
para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 

Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de seus pacientes 

para que possam falar sobre o cognitivo e o emocional neste período de afastamento escolar 

por conta da pandemia. 

Para isso poderá ser usado o seguinte endereço de e-mail, que será o instrumento de 
comunicação com esses profissionais: apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela equipe do 

NAN – núcleo de apoio multidisciplinar, para este período de quarentena: 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1ZXKKKBWCEMZ5CM1BSV9ABCOMZR2RX4D

H?USP=SHARING 

 

 

 

 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir e responda ao que se pede em seu caderno  

A disciplina do amor 

 Fui na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro 

que todos os dias , pontualmente , ia espera-lo voltar do trabalho. Postava-se na 

esquina um pouco antes da seis da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu 

encontro e na maior alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a 

casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam fazia-lhe 

festinhas e ele correspondia, chegava até cachorro animado atrás dos mais íntimos. 

Para logo voltar atento a seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu 

dono apontava lá longe.  

 Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o 

cachorro deixou de espera-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo olhar 

naquele único ponto, a orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a 

presença do dono bem amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava 

sua vida normal de cachorro até chegar no dia seguinte. Então disciplinadamente 

como se tivesse um relógio preso a pata, voltava ao posto de espera. O jovem 

morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a 

esperança. Quiseram prendê-lo, distrai-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela 

hora ele disparava para o compromisso assumido todos os dias.  

 Todos os dias, com o passar dos anos (a memória dos homens! ) as pessoas 

foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o 

primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros 

amigos. Só o cachorro já velhíssimo ( era jovem quando o jovem partiu ) continuou a 

esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está 

esperando? Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho voltado para aquela 

direção. 

  

        TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Em: A disciplina do amor. São Paulo: Companhia das 

Letras.2010. 

Questões:  

1) Quem é o personagem principal da história? Do que ela trata?  

 

2) Qual é a relação entre a história e o título do texto? 

 

3) Releia este trecho: “uma tarde (era inverno ele lá ficou, o focinho voltado para 

aquela direção)” Porque o cachorro lá ficou? Qual era a direção para onde seu focinho 

apontava? 



4) Releia todo o texto “A disciplina do amor” e complete este quadro com os 

elementos da narrativa : 

 

a) Quem são os personagens?   

b) Onde se passa os acontecimentos?   

c) Quando eles acontecem? 

d) O narrador é personagem da história?  

 

5) Circule no texto 10 verbos e copie-os em seu caderno. 

 

6) Observe as frases abaixo e coloque (D) para denotativo e (C) para conotativo de 

acordo com o sentido em que as palavras foram empregadas: 

a) (   ) Meu pai é meu espelho. 

b) (   ) Quebrei o espelho do banheiro. 

c) (   ) Essa menina tem um coração de ouro. 

d) (   ) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 

e) (   ) Meu avô ja fez um transplante de coração. 

f) (   ) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 

g) (   ) Para vencer a guerra foi preciso alcançar o coração do país. 

h) (   ) Marina completou vinte primaveras. 

i) (   ) Na  primavera os campos florescem. 

j) (   ) Estava tudo em pé de guerra. 

k) (   ) Ela estava com os pés inchados. 

l) (   ) Os meninos caíram da escada. 

m) (   ) O leão caiu em um sono profundo. 

n) (   ) Nosso goleiro engoliu um frango na partida de hoje . 

o) (   ) Corri muito, mas não consegui apanhar o frango carijó. 

p) (   ) A varanda corria  ao longo da face norte da minha casa. 

 

 

 

 



LEIA O FOLHETO E DEPOIS RESPONDA 

 

 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO: 

1. Que gênero textual é esse? 

 

2. Como ele está organizado? 

a) linguagem verbal b) linguagem não-verbal c) linguagem verbal e 

não verbal? 

3. Para que serve o folheto? 



 

4. Qual o assunto do folheto? 

 

5. Qual material a pessoa deverá utilizar ao tossir ou espirrar? 

 

6. Por que as pessoas devem evitar locais com aglomeração de pessoas? 

 

7. Se uma criança estiver com algum sintoma de gripe ela pode ir para a 

escola? Por quê? 

 

8. Quando o médico deverá ser procurado? 

 

9. Para quem esse folheto é destinado? 

 

10. Consulte no dicionário o significado das seguintes palavras: 

a) Higienizar: 

b) Aglomeração: 

c) Disseminação:  

11. O que significa a sigla “EPI”? 

 

12. A palavra que caracteriza a disseminação do Coronavírus por grande 

quantidade de países, inclusive o Brasil, é: 

a) Quarentena 

b) Isolamento 

c) Pandemia 

d) Contágio 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

Todos os exercícios devem ser respondidos no seu caderno 

 

AULA 1  

POTENCIAÇÃO 

 

Exemplos 

 54 = 5.5.5.5= 625 ou seja, 54 = 625 

 50= 1 

 51= 5 

 (0,5)2= 0,5.0,5=0,25 

 (-3)5= (-3).(-3).(-3).(-3).(-3)=-243 

 

 

1. Escreva na forma de uma potência indicada: 

a) 5⋅5 = 

b) 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2 = 

c) 3⋅3⋅3⋅3 =  

d) 6⋅6⋅6 =  

e) 12⋅12⋅12⋅12⋅12⋅12 = 

f) 1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1 = 

 

2. Calcule as potências abaixo:  

a) 24 = 

b) 74 = 

c) 36 = 

d) 192 = 

e) 132 = 

f) 10000 = 

g) 93 = 

h) 1225 

 

 



3. Calcule: 

a) 23 

b) 35 

c) 06 

d) 1n, n E N 

e) 24 

f) (–2)4 

g) –24 

h) (–1)41 

i) (–6)1  

j) 230 

 

3. Em um estacionamento há 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas e em 

cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? 

 

 

AULA 2 

POTENCIAÇÃO EXPOENTE NEGATIVO 

Exemplos expoentes negativos 

   

1. Calcule: 

 

 

 



AULA 3 

PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS 

 

 

1. Aplique a propriedade adequada: 

 

2. Aplique as propriedades adequadas: 

 



AULA 4 

RAÍZES QUADRADAS 

 

1. Determine cada raiz, justificando o resultado: 

Veja o exemplo resolvido : √25 = 5 porque 5²= 5.5 = 25 

a) √4 =                                     b) √64 =                                       c) √81 =  

d) √49 =                                   e) √0 =                                          f) √1 =  

g) √100 =                                 h) √121 =                                      i) √169 =  

j) √400 =                                  k) √900 =                                       l) √225 =  

 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM RAÍZES QUADRADAS 

2. Calcule 

Cuidado: são expressões numéricas, primeiro resolva as raízes. Número perto de 

raiz, resolve a raiz depois multiplica= 2√25= 2.5=10    

a) √1 + √0 = 

b) √64 - √49 = 

c) 15 + √81 = 

d) 2 + √4/9 = 

e) -3 + √16 = 

f) -5 - √36 =  

g) 3 √16 – 9 = 

 

AULA 5 

RAÍZES ENÉZIMAS E EXPRESSÕES 

Exemplos:  

 √8
3

=2 pois 2.2.2=8 

 √32
5

=2 pois 2.2.2.2.2=32 



                

 

 

 

 

 

 

AULA 6 

RAÍZES ENÉSIMAS 

Lembre-se: 

 √2 . √2 = √4 = 2 

 √√64
3

 = √64
3𝑥2

 = √64
6

= 2 

  √
25

9
 = 

5

3
 sem raiz. 



 

 

AULA 7 

 

DECOMPOSIÇÂO DE UMA RAIZ NÃO EXATA 

 



Exemplos: 

 

 



AULA 8 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS (Introdução à equações do segundo grau)  

Não esqueça que nas expressões numéricas, primeiro faz as operações de 

multiplicação e divisão na ordem que aparecem, para em último fazer as somas e 

subtrações. 

 

1. Calcule o valor das expressões:  

a) 2. (+5) + 13 = 

b) 3 . (-3) + 8 = 

c) -17 + 5 . (-2) = 

d) (-9) . 4 + 14 = 

e) (-7) . (-5) - (-2) = 

f) (+4) . (-7) + (-5) . (-3) = 

g) (-3) . (-6) + (-2) . (-8) = 

h) (+3) . (-5) - (+4) . (-6) = 

i) -14 + 42 : 3 = 

j) 40 : (-2) + 9 = 

k) (-12) . 3 + 6 = 

l) (-54) : (-9) + 2 = 

m) 20 + (-10) . (-5) = 

n) (-1) . (-8) + 20 = 

o) 4 + 6 . (-2) = 

p) 3 . (-7) + 40 = 

q) (+3) . (-2) -25 = 

 

AULA 9 

 

VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA (condição básica para 

equações de segundo grau) 

Observe os exemplos: 

 2a + 10 e tomemos a = 5. Assim: 

2.5 + 10 então 

10 + 10 = 20 



 

 4A + 2 + B - 7 e tomemos A = 5 e B = 7. Substituindo temos: 

4.5 + 2 + 7 - 7 então 

20+ 2 - 0 = 22. 

 

1. Sendo a = 4 e b = - 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões 

algébricas: 

a) 3a + 5b 

 

b) a2 - b 
 

c) 10ab + 5a2 - 3b 

 

 

2. Calcular o valor numérico de 2x + 3 a , para x=5 e a=-4. 

 

 

3.Calcular o valor numérico de x2 – 7x + y ,  para  x=5 e y= -1.  

 

 

AULA 10 

VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA (condição básica para 

equação de segundo grau) 

 

1. Calcule o valor numérico das expressões: 

a) x – y (para x =5 e y = -4) ................. (R:9) 

b) 3x + a (para x =2 e a=6)................... (R: 12) 

c) 2x + m ( para x = -1 e m = -3)............ (R: -5) 

d) m – 2 a ( para m =3 e a = -5)............. (R: 13) 

e) x + y ( para x = ½ e y = -1/5)............ (R: 3/10) 

f) a –b ( para a =3 e b = -1/2).................(R: 7/2) 

 

 



2. Calcule o valor numérico das expressões 

a) a³ - 5 a (para a = -2)................................ (R: 2) 

b) x² - 2y ( para x = -3 e y =5).......................(R: -1) 

c) 3a² - b² (para a = -2 e b = -7).................. .(R: -37) 

d) 5a² + 3ab (para a = -3 e b = 4)................. (R: 19) 

 

3. Calcule o valor numérico da expressão Δ= b2 – 4. a, c para: 

 

a) a= 2 ; b= 3 ; c= 5. 

b) a= -2 ; b= -5 ; c= 6. 

c) a= 7 ; b= -1 ; c= -3. 

d) a= 9 ; b= 3 ; c= -4. 

Sugestão de links: 

https://www.youtube.com/watch?v=8B0BO9khA3A 

https://www.youtube.com/watch?v=XNIgElPK2qM 

https://www.youtube.com/watch?v=qRceiJJ6t6c 

 

CIÊNCIAS 

Atividades para o 1º BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8B0BO9khA3A
https://www.youtube.com/watch?v=XNIgElPK2qM
https://www.youtube.com/watch?v=qRceiJJ6t6c


 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



HISTÓRIA 

CORONELISMO 

 

1- Diferente do atual texto constitucional, a Constituição de 1891 previa o voto 

aberto (não secreto), em que era possível ver em qual candidato o eleitor iria votar. 
Diante desse contexto e somado a outros fatores daquela época, o “voto de 

cabresto” tornou-se uma ferramenta poderosa utilizada pelos coronéis durante 

a República Velha (1889-1930).  

 

Responda: 

 

a) O que foi esse tal voto de cabresto?  

b) Em qual contexto histórico e legal ele está situado?  

c) Qual a sua relação com os coronéis?  

d) E ele ainda existe? Comente. 

 

2- O voto aberto, somado às retaliações dos coronéis caso o povo contrariasse suas 

ordens, daria um resultado previsível. Um solo fértil para a manipulação e 

fraude das eleições. Os analfabetos não votavam (lembram?), porém os coronéis 

davam um “jeitinho”. 

Responda: 

Que” jeitinho” os coronéis utilizavam para manipularem os votos? 

 

3- Observe o esquema abaixo e explique relacionando com a Política dos 

Governadores. 

 

 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1891/
https://www.politize.com.br/republica-velha/


GEOGRAFIA 

 

REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL  

 

O mundo habitado pelos seres humanos, no qual eles se organizam e produzem 

modificações, é o espaço mundial, um espaço amplo que inclui áreas ou regiões muito 

diferentes entre si. 

Como dividir (regionalizar) esse mundo, para melhor estudá-lo e organizá-lo? 

Quando observamos o mapa-múndi, vemos que quase toda a superfície da 

Terra está regionalizada em Estados-nações. Algumas áreas inóspitas, como a 

Antártica, ainda não foram divididas em países, mas se tornaram áreas de influência 

de outros países para pesquisas científicas. Essas áreas despertam interesse em 

vários países do mundo, pela possibilidade de conter matérias-primas como jazidas 

de petróleo. 

Podemos dizer que existem no mundo, aproximadamente, duzentos países, 

alguns extensos como o Canadá, a China, a Rússia, os Estados Unidos da América e o 
Brasil, e outros pequenos, como Uruguai, Portugal, Japão e Bélgica e, ainda, os muito 

pequenos, como Mônaco, Vaticano e Cingapura. 

Apesar das diferenças culturais, econômicas, políticas e sociais, sempre existem 

alguns traços comuns que permitem classificar os países em grupos ou conjuntos 

regionais. 

Os critérios mais utilizados são aqueles que dividem o espaço mundial: 

 

 Em continentes 

 De acordo com as paisagens naturais; 

 De acordo com o tipo de industrialização desenvolvida pelos países; 

 Em países ricos e pobres; 

 De acordo com as grandes associações econômicas e comerciais (blocos 

regionais ou econômicos); 

 De acordo com a cultura dos povos. 

 

 

As formas de regionalizar o mundo com base em fatores físicos ou naturais são 

as divisões por continentes e por paisagens naturais. Ambas se baseiam na natureza, 

e não na sociedade, porque consideram os elementos naturais como elementos 

diferenciadores. 

https://www.coladaweb.com/mapas/mapa-mundi
https://www.coladaweb.com/geografia/paises/cingapura
https://www.coladaweb.com/geografia/blocos-economicos/o-que-sao-blocos-economicos
https://www.coladaweb.com/geografia/blocos-economicos/o-que-sao-blocos-economicos


 
Deserto do Atacama no Chile, uma das regiões mais secas do mundo. 

 

A separação da Europa e da Ásia, por exemplo, utiliza critérios 

étnicos/culturais (forma de colonização, etnias) e critérios de natureza geológica 

(Montes Urais separando a Rússia asiática da Rússia europeia e o Cáucaso, que 

separa essa região citada da Ásia). 

Os continentes originaram-se, de acordo com a história geológica da Terra, da 

divisão da superfície terrestre em partes líquidas (oceanos e mares) 

e partes sólidas (continentes e ilhas). 

As paisagens naturais, como a zona temperada, o mundo tropical ou as áreas 

desérticas, foram criadas pela dinâmica natural: a circulação atmosférica, as relações 
do clima com o relevo e os solos e a própria distribuição ou regionalização climática. 

De acordo com o nível de desenvolvimento, os países também podem ser 

reunidos em dois grandes grupos: países desenvolvidos (Norte rico) e países 

subdesenvolvidos (Sul pobre). 

 

Atividade. 

 

 Faça uma pesquisa com os principais países desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

Aponte em qual situação se encontra o Brasil. 

 

 

 

 



ARTE 

 



INGLÊS 

 

LESSON – ARTICLES (CONSULTE O CADERNO) 

 

1-Complete os espaços com a ou an e faça a tradução: 

a)____ universit  __________________  e) ____ house __________________ 

b)____ dog  _____________________    f)___ artist ____________________ 

c)____ egg _____________________     g)____ pen _____________________ 

d)____ desk _____________________   h)____ airplane __________________ 

 

2- Faça a tradução:  

a) What is your name?   ____________________________________________ 

b) How are you?   ________________________________________________ 

c) Good evening! _________________________________________________ 

d) Welcome!         ________________________________________________ 

e)See you tomorrow! ______________________________________________ 

   

3- Complete as lacunas com am, is, are e faça a tradução: 

a) You ____ a teacher. ____________________________________________ 

b) I ____ a student. _______________________________________________ 

c) She ____ my friend. _____________________________________________ 

d) It ____ a cat. ___________________________________________________ 

e) They ____ artists. _______________________________________________ 

f) He ____ a good boy. _____________________________________________ 

 

 

 

 

 



4- Escreva o verbo to be na forma por extenso e abreviada. 

USE: AM - ‘m Is - ‘s  Are - ‘re 

I ______                         I ______ 

You _______                  You ______ 

He ________                   He ______ 

She _______                   She ______ 

It ________                      It ________ 

We ________                  We_______ 

You ________                 You _______ 

They _______                  They _______ 

 

5- Complete as frases com os pronomes I, We, He, She, It, You, They e faça a 

tradução: 

a) _____ are student. ______________________________________________ 

b)_____am teacher. _______________________________________________ 

c) ____ is good girl. ________________________________________________ 

d)_____ are basketball. ____________________________________________ 

e) ____ is a cook. _________________________________________________ 

f) ____ are not my friend. ___________________________________________ 

g) ____ is a tree. __________________________________________________ 

 

6- Traduza para o inglês 

a) Você é bonita. __________________________________________________ 

b) Eles são cantores. ______________________________________________ 

c) Vocês estão felizes. _____________________________________________ 

d) Eu estou pronto. ________________________________________________ 

e) Nós estamos atrasados. __________________________________________ 

f) Ela é jovem. ___________________________________________________ 

 


