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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 A LENDA ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES 

Erva- mate 

Um cacique guarani, considerado o mais sábio da tribo, andava infeliz. Caá-yari, 

única filha, queria se casar com um jovem guerreiro. Não iria mais morar com o velho 

pai e, para acompanhar o marido, viveria longe. Como não teria a filha a seu lado nos 

anos que lhe restavam, o cacique rezou pedindo um companheiro para as horas de 

solidão. Tupã ouviu a prece e mostrou para o índio um erval, com árvore de folhas 

muito verdes e lustrosas. Ensinou a colher, secar, torrar e moer essas folhas. E assim 

nasceu a erva-mate. Servido com água quente, o pó forneceu uma bebida de gosto 

agradável.  

Tupã também ensinou o cacique a cortar um porongo em forma de cuia para 

acomodar a erva e a fazer um canudo de taquara trançada numa ponta para sorver o 

líquido quente. O mate e o apetrecho para tomar o chimarrão nasceram juntos. No 

decorrer dos séculos, os gaúchos substituíram as taquarinhas pelas bombas de metal 

e criaram enfeites para as cuias. O velho guerreiro recebeu de Tupã o melhor 

companheiro que poderia imaginar. Quando ia se sentir só, preparava um mate 

amargo. Caá-yari pôde casar e acompanhar o marido, mas seu carinho pelo pai a 

transformou na protetora de todos os ervais do Rio Grande do Sul. Até hoje, os 

gaúchos apreciadores de erva-mate juram que, nas horas de solidão e tristeza, o 

chimarrão é o amigo e conselheiro. Faz bem para a saúde do corpo e da alma, 

ninguém pode negar. Nas rodas de galpão, anima a conversa e mantém todo mundo 

alegre.   

URBIM, Carlos. “O negrinho do pastoreiro e outras lendas gaúchas”.  Porto Alegre: RBS Publicações, 2004. 

 

Responda em seu caderno: 

1. Quem conta a história acima?  

a) um cacique guarani.  

b) Caá-yari, única filha do cacique guarani.  

c) Tupã.  

d) o narrador-observador.  

 

2. Segundo o texto, um cacique gurani  andava  infeliz. Por que ? 

 

 



3. Diante da situação de infelicidade, o cacique guarani tomou uma atitude 

para resolver o seu problema. Identifique-a:  

a) proibiu a filha de se casar. 

b) decidiu que moraria com a sua filha. 

c) rezou ao deus Tupã, pedindo um companheiro.  

d) aprendeu a cultivar a erva-mate.  

 

4. O problema do cacique guarani começou a ser resolvido quando o deus 

Tupã:  

a) “ouviu a prece e mostrou para o índio um erval”. 

b) “ensinou a colher, secar, torrar e moer essas folhas”. 

c) “nasceu a erva-mate”. 

d) “ensinou o cacique a cortar um porongo em forma de cuia”.  

 

5. Ao final da história, o cacique guarani conseguiu o que desejava? Conte 

resumidamente com suas palavras: 

 

6. Assinale a frase em que a expressão sublinhada se refere ao cacique 

guarani:  

a) “[...] queria se casar com um jovem guerreiro.”  

b) “Como não teria a filha a seu lado nos anos [...]”  

c) “[...] um companheiro para as horas de solidão.” 

d) “Caá-yari pôde casar e acompanhar o marido, mas seu carinho [...]”  

 

7. Assinale o grupo de palavras que é formado por interjeições: 

a) Vida, casa, palavra, cruzeiro. 

b) Documentos, textos, moscas!, Questione! 

c) Ei, Marta! Entretanto!, Vamos? 

d) Oh!, Claro!, Oba! Atenção! 

 



8. Assinale onde existe a presença de uma locução interjetiva: 

a) Isso parece um sonho! 

b) Quantos presentes você ganhou! 

c) Alô! Tudo bem com você ? 

d) Puxa vida! Como demorou para chegar, hein! 

 

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 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS 

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 =

 

PROBLEMAS COM OPERAÇÕES BÁSICAS 

2. Maria Joaquina comprou os seguintes materiais escolares: Uma borracha R$ 0,50; 

Um caderno R$5,00; Um apontador R$ 1,00; Uma tesoura R$ 2,00. Ao todo quanto 

Maria Joaquina gastou? 

a) R$ 8,00 

b) R$ 8,25 

c) R$ 9,00 

d) R$ 9,50 

e) R$ 8,50 



3. Na escola de Melissa foi realizado um baile de carnaval. Dos 754 alunos, faltaram 

348. Quantos alunos foram ao baile? 

a) 548 alunos 

b) 456 alunos 

c) 406 alunos 

d) 415 alunos 

e) 414 alunos 

 

 

AULA 2  

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. 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 3  

RAIZ QUADRADA 

 

 

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 

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

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

 

2. Calcule 

a) √1 + √0 = 

b) √64 - √49 = 

c) 15 + √81 = 

d) 2 + √4/9 = 



e) -3 + √16 = 

f) -5 - √36 =  

g) 3 √16 – 9 =

 

PROBLEMAS OPERAÇÕES BÁSICAS 

3. Um sorveteiro vendeu 2.660 sorvetes em 7 dias. Quantos sorvetes vendeu por dia? 

a) 380 

b) 390 

c) 400 

d) 635 

e) 589

 

 

4. Valéria tinha 248 figurinhas, colou 8 em cada página de um álbum. Quantas 

páginas tem seu álbum? 

a) 21 

b) 31 

c) 41 

d) 51 

e) 81 

 

 

 

AULA 4 

 

PROBLEMAS COM OPERAÇÔES BÁSICAS  

1. Um feirante guardou 3 centenas de laranjas em 6 caixotes. Quantas laranjas foram 

guardadas em cada caixote? 

a) 50 

b) 40 

c) 60 

d) 30 

e) 80 

 

2. A diretora distribuiu 5.508 folhas de papel entre 6 classes de alunos do 5º ano. 

Quantas folhas recebeu cada classe? 

a) 854 

b) 542 

c) 365 

d) 918 

e) 845 

 

3. Num passeio da escola, os 260 alunos foram levados em 4 ônibus. Cada ônibus 

transportou o mesmo número de alunos. Quantos alunos foram em cada ônibus? 

a) 60 

b) 64 

c) 65 

d) 66 

e) 67 

 



4. Se no Brasil uma pessoa consome, em média, 37,6 kg de carne bovina, por ano, 

em 5 anos ela terá consumido: 

a) 150,4 quilos 

b) 37,65 quilos 

c) 188 quilos 

d) 7,52 quilos 

  

AULA 5 

 

TRANSFORMAÇÕES DE DECIMAIS 

LEMBRE-SE: exemplos: 
25

10
=2,5 ; 

25

100
=0,25  

 

1. Escreva cada uma das frações como um número decimal: 

a)   b)  c)  
 

 

LEMBRE-SE: exemplos: 0,2=
2

10
 ; 1.2=

12

10
 ; 0,005=

5

100
 

2. Escreva cada um dos números decimais em forma de fração: 
 

a) 1,3 b) 0,13 c) 0,013 

 

 

SOMA E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS 

 

 
 

3. Qual é a alternativa que representa a soma 4,013+10,182? 

a) 14,313 

B) 13,920 

c) 14,213 

d)14,083 

 



4. Qual é a alternativa que é igual à subtração do número decimal 242,12 do número 

decimal 724,96? 

a) 48,284 

b) 586,28 

c) 241,59 

d) 482,84 

 

5. Qual é a alternativa que representa a subtração 3,02-0,65? 

a) 2,37 

b) 3,37 

c) 1,32 

d) 23,7 

 

 

AULA 6 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS 

Veja o exemplo: 3,49 · 2,5 

 

 

 

1. Resolva: 

a) 4,3 x 0,4 = 

b) 0,63 x 7 = 

c) 5,6 x 2,4 = 

d) 22,5 x 2,5 = 

e) 4 x 0,6 = 

f) 8 x 3,5 =  

g) 3,2 x 5,4 = 

h) 3,2 x 9,9 = 

i) 3,81 x 0,44= 

j) 3 x 2,5 = 

k) 4 x 2,15 = 

l) 4,8 x 5,5 = 

 



2. Dona Luiza usou 4,5 litros de leite para fazer um pote de doce de leite. Ela recebeu 

uma encomenda de três potes de doce, quantos litros de leite ela irá precisar para 

fazer esta encomenda? 

 

3. Um prédio tem 15 andares mais o térreo. Cada andar tem 3,60 metros, qual é a 

altura deste prédio? 

  

4. Um nadador, diariamente nada 150 metros. Quantos metros ele nadará em uma 

semana? 

 

  

AULA 7 

 

PORCENTAGEM 

A porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente é 

utilizada em todas as áreas, quando queremos comparar grandezas, estimar o 

crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço de 

alguma mercadoria. 

Vemos porcentagem a todo momento e, mesmo quando não percebemos, estamos 

fazendo uso dela. 

A porcentagem é uma razão cujo o denominador é igual a 100. 

Porcentagens são chamadas, também de razão centesimal ou de percentual. 

As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo “%”, lê-se “por cento”. 

Podemos representar uma fração na forma fracionária, decimal, ou acompanhada do 

símbolo %. 

Veja que porcentagem pode ser escrito em formato de frações ou números 

decimais. 

Exemplos: 

 0,05 =  = 5% 

 1,17 =  = 117% 

 5,8 = 5,80 =  = 580% 

Para calcular é só multiplicar pela fração = 
𝟓

𝟏𝟎𝟎
x50= 

𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 2,5 



Multiplicação de fração =
2

3
x
5

4
=

10

12
 simplificando por dois em cima dois 

embaixo obtemos 
5

6
 

1. Calcule as porcentagens correspondentes: 

a) 2% de 700 laranjas 

b) 40% de 48 m 

c) 38% de 200 Kg 

d) 6% de 50 telhas 

e) 37,6% de 200 

f) 22,5% de 60 

 

2. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam Matemática. Quantos 

professores ensinam Matemática nessa escola? 

 

3. 25 representa quantos por cento de 200? 

a) 12,5% 

b) 15,5% 

c) 16% 

d) 20% 

 

 

AULA 8 

 

VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

 

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 9 

 

VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

 

1. Calcule o valor numérico das expressões: 

a) x – y (para x =5 e y = -4) 

b) 3x + a (para x =2 e a=6) 

c) 2x + m (para x = -1 e m = -3) 

d) m – 2 a (para m =3 e a = -5) 

e) x + y (para x = ½ e y = -1/5) 

f) a –b (para a =3 e b = -1/2) 

 

2). Calcule o valor numérico das expressões 

a) a³ - 5 a (para a = -2) 

b) x² - 2y ( para x = -3 e y =5) 

c) 3a² - b² (para a = -2 e b = -7) 

d) 5a² + 3ab (para a = -3 e b = 4) 

 

AULA 10 

 

TERMOS SEMELHANTES 

 

Dois ou mais termos são semelhantes quando têm a mesma parte literal 

 



Exemplos: 

 5m e -7m são termos semelhantes 

 2xy³ e 9y³x são termos semelhantes 

 

Obs: não importa a ordem dos fatores literais (letras). Não são semelhantes os 

termos: 4x e 7x² observe que os expoentes de x são diferentes 

 

1. Quais pares de termos são semelhantes? (coloque um x nos pares semelhantes) 

a) 7a e 4ª 

b) 2x² e -6x² 

c) 4y e 5y² 

d) 8xy e –xy  

e) 5a e 4ab 

f) 4ab e 5/8 ab 

g) 8xy e 5yx 

h) 4x²y e –xy 

i) xy² e 2x²y 

j) 3acb e abc 

 

 

REDUÇÃO DE TERMOS SEMELHANTES 

Quando, numa mesma expressão, tivermos dois ou mais termos semelhantes 

podemos reduzi-los todos a um único termo, usando a propriedade distributiva. 

 

EXEMPLOS: 

 5x +3x – 2x = (5 + 3 – 2)x = 6x 

 

 7xy – xy + 5xy = (7 -1 + 5) xy = 11xy 

 

Conclusão:  

*somamos os coeficientes e conservamos a parte literal  

 

1. Reduza os termos semelhantes 

 

a) 8a + 2a = 

b) 7x – 5x = 

c) 2y² - 9y² = 

d) 4a² - a² =  

e) 4y – 6y = 

f) -3m² + 8m² = 

g) 6xy² - 8y²x = 

h) 5a – 5a =  



2. Reduza os termos semelhantes: 

 

a) 7x – 5x + 3x = 

b) 2y – y – 10y = 

c) 4a + a – 7a =  

d) x² + x² - 2x² = 

e) ab – ab + 5ab = 

f) 4x³ - x³ + 2x³ = 

g) 10x – 13x – x = 

h) 8x – 10x + 4x =  

 

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 

 

CONTEÚDO 

 O corpo humano 

 Os nutrientes 

 Sistema digestório 

 Sistema respiratório 

 

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


 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



HISTÓRIA 

ILUMINISMO / REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

1. A respeito do iluminismo, movimento filosófico que se difundiu pela Europa ao 

longo do século XVIII, considere as seguintes afirmativas: 

 

I - Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire e Diderot, foram 

leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política produzida pelos ingleses, 

como John Locke com sua crítica ao absolutismo. 

II - Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a 

monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo 

direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. 

III - A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as 

expressões artísticas durante o iluminismo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

d) omente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras 

2. Os acontecimentos abaixo constituem as características principais do feudalismo, 

exceto: 

a) Ausência de poder centralizado. 

b) As cidades perdem sua função econômica. 

c) Instauração da relação vassalagem / suserania. 

d) Comércio internacional intenso. 

e) Organização do trabalho com base na servidão. 

3. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual 

das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? 

a) Presença de petróleo no território; mão-de-obra em abundância; capital da 

nobreza para investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas 

da França. 

b) Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas 

de carvão mineral; contatos comerciais com a Índia. 

c) Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu 

território; mão-de-obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em 

indústrias; mercado consumidor. 

d) Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo; 

mão-de-obra estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil. 

 



 

6. Quais foram os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nessa revolução? 

 

 

5. Quais as consequências da Revolução Industrial? 

 

GEOGRAFIA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Leia o texto e responda as questões: 

“(...) Conseguir um número suficiente de trabalhadores era uma coisa; outra coisa 

era conseguir um número suficiente de trabalhadores com as necessárias 

qualificações e habilidades. (...) Em primeiro lugar, todo operário tinha que aprender 

a trabalhar de uma maneira adequada à indústria, ou seja, num ritmo regular de 

trabalho diário ininterrupto, o que é inteiramente diferente dos altos e baixos 

provocados pelas diferentes estações no trabalho agrícola ou da intermitência 

autocontrolada do artesão independente. A mão-de-obra tinha também que aprender 

a responder aos incentivos monetários. Os empregadores britânicos daquela época 

(...) constantemente reclamavam da “preguiça” do operário, ou de sua tendência 

para trabalhar até que tivesse ganho um salário tradicional de subsistência semanal, 

e então parar. A resposta foi encontrada numa draconiana disciplina da mão-de-obra 

(multas, um código de “senhor e escravo” que mobilizava as leis em favor do 

empregador etc.), mas acima de tudo na prática, sempre que possível, de se pagar 

tão pouco ao operário que ele tivesse que trabalhar incansavelmente durante toda a 

semana para obter uma renda mínima. Nas fábricas onde a disciplina do operariado 

era mais urgente, descobriu-se que era mais conveniente empregar as dóceis (e mais 

baratas) mulheres e crianças: de todos os trabalhadores nos engenhos de algodão 

ingleses em 1834-47, cerca de 1/4 eram homens adultos, mais da metade era de 

mulheres e meninas, e o restante de rapazes abaixo dos 18 anos.” 

Fonte: Eric J. Hobsbawn. A Era das Revoluções. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1977, p.66-67 

1- Explique as diferenças entre o ritmo de trabalho na indústria, no trabalho agrícola 

e no trabalho dos artesãos. 

2- De que maneira os empregadores britânicos forçaram os trabalhadores a entrar 

no ritmo de trabalho que a indústria necessitava? 

3- Por que mulheres e meninas constituíam mais da metade de todos os 

trabalhadores nos engenhos de algodão ingleses entre 1834 e 1847? Justifique 

sua resposta. 

4- De maneira geral, pode-se dizer que o trabalhador foi beneficiado ou prejudicado 

pelo processo de industrialização de seu trabalho? Justifique sua resposta. 



ARTE 

 

 



INGLÊS 

WH-QUESTIONS 

What - qual, o quê 

When – quando 

Where – onde 

Which - qual 

Who – quem 

Why – por quê 

How – como

 

Estrutura de uma pergunta usando o verbo to be. 

Wh BE SUJEITO COMPLEMENTO TRADUÇÃO 

------ ARE You all right? Você está bem? 

What IS The Problem? ---------------- Qual o Problema? 

Where IS 
Your English 

teacher? 
---------------- 

Onde está seu 

professor de Inglês? 

------- AM I right? Estou Certo? 

 

 

 

Observe que quando começo minha frase com o VERBO, isso indica que é uma 

pergunta de sim ou não; 

Responda a pergunta em português; resposta completa. NÃO SEJA ECONÔMICO. 

Você está bem? __________________________________?  

ARE YOU ALL RIGHT?  - YES, I AM. 

                                          NO, I AM NOT. 

Observe que a pergunta só tem duas resposta, sim ou não. Por outro lado quando 

temos perguntas com WH, não é possível responde-las com SIM OU NÃO. Pode 

testar. Responda sim para pergunta três do quadro acima. 

Onde está seu professor de inglês? ___________. 

Respondeu sim? Fez sentido? Claro que não. Toda vez que eu fizer uma pergunta com 

WH, deve haver uma resposta a qual tenha uma informação. 

Onde está seu professor? – Eu não sei. – I don´t know 

                                       Ele está doente. - He is sick 



Note: Observe que quando faço a pergunta, inverto o verbo com o sujeito. Veja 

exemplo: 

Sujeito      verbo       complemento 

You            ARE              tired                                 você está cansado(a). 

 

ARE           you             tired?                                  Você está cansado(a)? 

She            IS        our French teacher?                Ela é nossa professora de Francês 

 

IS              she     our French teacher?               Ela é nossa professor de Francês? 

 

Respeitando a sequência abaixo passe as frases para o inglês. Não se preocupe com 

dicionário, o vocabulário que precisa está logo abaixo da sequência, uma vez 

respeitando a sequência não haverá erro. 

Sequência: 

Afirmativa 

Sujeito Verbo Complemento 

   

 

 

Interrogativa 

Wh Verbo Sujeito Complemento 

    

 

 

a) Quando é seu aniversário? - Meu aniversário é em (coloque o mês) 

 

b) Qual o problema?  - Estou chateada 

 

c) Como você está? – Estou um pouco cansado (a)/ Eu estou com sono 

 

d) — Onde estão as toalhas? Estão na máquina. 

— Não, elas não estão. A maquina está vazia. 

 

Vocabulário 

Seu aniversário – your birthday 

Meu aniversário – my birthday 



Em Janeiro – IN January 

Fevereiro – February 

Março – March 

Abril – April 

Maio – May 

Junho – June 

Julho – July 

Agosto – August 

Setembro – September 

Outubro – October 

Novembro – November 

Dezembro – December  

Problema – problem 

Chateado (a) – upset 

Um pouco cansado (a) – a little tired 

Com sono – sleepy 

Toalhas – towels 

Na máquina de lavar – in the wash machine. 

Vazia – empty 

Eu não tenho ideia então - I have no Idea, then. 

 

FRASES INTERROGATIVA 

Para termos uma frase na interrogativa, primeiro localizamos o VERBO (AM, IS ou 

ARE), então invertemos a posição com o sujeito, aquele que vem antes dos verbos 

AM, IS ou ARE; o que vier depois dos verbos só copia. Veja exemplo: 

SUJEITO VERBO COMPLEMENTO TRADUÇÃO 

I am sure about that. Eu estou certo disso. 

You are the  new teacher. Você é o novo professor(a) 

He/ She is my friend. Ele/ela é meu/minha amigo(a) 

Your Computer is dented. 
Seu computador está 

amassado. 

We are plumbers. Nós somos encanadores 

You are ready for the test. 
Vocês estão prontos para a 

prova 

They are totally crazy. 
Eles estão totalmente 

loucos. 

      

                  Sujeito               verbo           complemento 



 

Afirmativa:      You  ARE  the new the tacher. 

                                                                    

complemento      

Interrogativa:  ARE  you    the new teacher? 

 

                               Sujeito             verbo      complemento 

Afirmativa:       Your computer   IS     dented. 

 

Interrogativa :   IS   your computer     dented? 

 

 

LET´S PRACTICE 

 

1. Passe as frases abaixo para a interrogativa: 

 

a. He is Daniel, the new manager. - Ele é o Daniel, o novo gerente. 

 

b. The drivers are on strike. - Os motoristas estão em greve. 

 

c. You are on strike, too. - Você está em greve também. 

 

d. Your cell phone is dented. – Seu celular está amassado. 

 

e. I am right. – Eu estou certo. 

 

f. The students are interested in learning English. – Os alunos estão interessados 

em aprender inglês. 

 

g. Our English test is next week. - Nossa prova de inglês é semana que vem? 

 

h. You are ready for the test. - Você está pronto para a prova. 

 

i. You are busy now. – Você está ocupado agora. 

 

 


