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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 8º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e 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.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por 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 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, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 



4 
 

 
 

 

Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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LEITURA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 

tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

TEXTO I 

Leia e interprete um trecho da música “Pausa” composta pela cantora Vicka: 

Será que tem remédio pra curar meu tédio? 
Será que existe cura pra toda essa loucura? 
Calma, o mundo precisa de pausa (...) 

Refrão 

No fim tudo volta ao seu lugar 
Talvez seja hora pra pensar 
Nem tudo se pode controlar 
O que será que o mundo tem a falar? 

Calma 

Quem é que nunca disse que precisa de espaço 
Que a vida era corrida, que andava ocupado 
Calma, a vida precisa de pausa 
Quem é que nunca disse que faltava tempo 
Pra ficar em casa, ficar sem fazer nada 
Calma, a vida precisa de pausa. 

Refrão 

https://www.youtube.com/watch?v=dejjUT-fQEQ&list=RDdejjUT-fQEQ&start_radio=1&t=11 

QUESTÃO 01  

A música refere-se à pandemia pela qual estamos passando. Você concorda com a letra da 
música? Explique. 

 

QUESTÃO 02  

Você acha que essa “pausa” trouxe benefícios? Quais? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dejjUT-fQEQ&list=RDdejjUT-fQEQ&start_radio=1&t=11
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TEXTO II 

Leia atentamente a crônica a seguir para responder as questões 3,4 e 5: 

Tecnologia 

Para começar, ele nos olha nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a 

gente olha de cima, com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. 

Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré - eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A 

máquina de escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é 

diferente. Você faz tudo que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não 

aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria suportável. Ele 

responde. Repreende. Corrige. Uma tela vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos 

digitais, tudo bem. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz 

“Errado”. Não diz “Burro”, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, 

ele faz “bip”. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e 

volta e meia errava. E lá vinha ele: “Bip!” “Olha aqui, pessoal: ele errou”. 

Outra coisa: ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum 

pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto 

quem a usa não vale com ele. Está subentendido, nas suas relações com o computador, que 

você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá 

todo o seu potencial quando outro igual a ele o estiver programando. A máquina de escrever 

podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem 

só aguentava os humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a máquina, mesmo nos seus 

instantes de maior impaciência conosco, jamais faria “bip” em público. 

 Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas 

dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma 

Mercedes e voltando à carroça. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente. Mas é 

fascinante. Sinto falta do papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a 

NOTA: CRÔNICA ARGUMENTATIVA 

A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal 

característica, ou seja, o autor expõe suas ideias para acusar ou defender algo. 

Uma boa crônica argumentativa deve ter: 

• Argumentação e persuasão; 

• Linguagem coloquial, simples e direta; 

• Temas do dia a dia; 

• Crítica, humor e/ou ironia; 

• Reflexão; 

• Poucos personagens,  

• Tempo e o espaço limitados; 
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palavra que faltou na hora, e que nele foi substituída por um botão, que, além de mais rápido, 

jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, 

mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que pensei sobre 

ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, mas juro que é sincero. 

Quando saí da redação do jornal depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei 

em casa e bati na minha máquina. Sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como sempre, a 

pobrezinha. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

 

QUESTÃO 03  

Qual elemento citado no quadro de nota sobre crônica argumentativa é possível encontrar no 
TEXTO II “Tecnologia”? 

 

QUESTÃO 04  

O que mais incomoda o autor ao usar o computador? 

 

QUESTÃO 05  

 
Use V para verdadeiro e F para falso: 

a) (   ) A máquina de escrever não tem superioridade em relação ao ser humano. 

b) (   ) O bip do computador serve para destacar os acertos. 

c) (   ) O autor batia na máquina. 

d) (   ) O autor compara a máquina de escrever a uma carroça. 

 

TEXTO III 

Leia atentamente o texto a seguir para responder as questões de 6 até a 11 : 

Blecaute 
 
“Sabia que a luz elétrica, no Brasil, existe apenas de uns 100 anos pra cá? ” Essa foi a 

pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blecaute demorado que fez 
com que a aula tomasse outro andamento, totalmente improvisado, mas não menos proveitoso. 

Não. Eu nunca tinha pensado nisso. Assim como as crianças do século XXI não sabem o 
que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo o que 
faço. 

É certo que, em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu 
consumo, mas, ficar totalmente sem ela, jamais. E eu, confesso , não deixo de ligar meu secador 
de cabelo nem de usar a internet... 

https://www.pensador.com/autor/luis_fernando_verissimo/
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Para se mandar uma carta, era preciso escrever à mão, levar ao correio, esperar, esperar, 
esperar até o destinatário receber, resolver responder, ir ao correio, esperar outro tanto e, aí sim, 
descobrir o que ele pensou do que você quis dizer. As pessoas se recolhiam mais cedo, 
conversavam mais e passeavam sob a luz da lua, sem medo da violência, que deve ter nascido 
na mesma época da eletricidade.  

Quando a luz finalmente voltou, minha aula já tinha acabado. Reacostumar com a 
claridade foi bem mais difícil do que me adaptar à falta dela. Os olhos arderam, as pessoas 
deixaram de ser espontâneas, o romantismo das velas sumiu. 

Talvez esses 100 anos de claridade noturna não tenham sido tão pouco assim, já que 
foram suficientes para esquecermos o bem que a ausência dela faz. O melhor é usar a desculpa 
do racionamento, apagar todas as luzes e mudar o andamento da vida, antes que um clarão mais 
forte ofusque, irreversivelmente, a nossa visão. E nos faça esquecer que o improviso de uma vela 
pode iluminar bem mais... 

(PIMENTA, Paula. “Apaixonada por palavras”. Belo Horizonte: Ed. Gutenberg, 2015.) 

 

QUESTÃO 06 

 
O texto acima é do gênero: 
 
a) notícia b) crônica c) conto d) artigo de opinião 
 
 

QUESTÃO 07  

 
Quem narra o texto, também é personagem da história. Identifique a passagem que comprova 
isso: 

a) “E eu, confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet […]” 

b) “Para se mandar uma carta, era preciso escrever à mão […]” 

c) “Talvez esses 100 anos de claridade […]” 

d) “Os olhos arderam, as pessoas deixaram de ser espontâneas, o romantismo das velas sumiu.” 

 

QUESTÃO 08  

 
Aponte o fato que motivou a narrativa: 

a) a pergunta feita pelo professor de violão clássico sobre a eletricidade. 

b) o blecaute demorado na aula de música. 

c) a comodidade proporcionada pela eletricidade. 

d) o retorno da luz na aula de música. 
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 QUESTÃO 09  

 
“As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz da lua […]” 
No contexto acima, os verbos indicam: 

a) fatos raros na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade. 

b) fatos hipotéticos na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade. 

c) fatos prováveis na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade. 

d) fatos contínuos na vida das pessoas em um tempo sem eletricidade. 

 

QUESTÃO 10  

No fragmento inicial, as aspas destacam: 
 
a) a pergunta que motivou a escrita do texto. 

b) a parte mais importante do texto. 

c) uma fala que não pertence à narradora do texto. 

d) um questionamento feito pela narradora do texto.  

 

QUESTÃO 11  

Pode-se concluir que o texto foi escrito para: 

a) Criticar o leitor 

b) informar o leitor 

c) emocionar o leitor 

d) fazer o leitor refletir 
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Produção Textual  

Faça um relato com os pontos positivos e negativos causados pela pandemia do Coronavírus. 

O texto deverá ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Lembre-se de deixar o espaço que 

demarca os parágrafos, não pule linha em seu texto, dê um titulo e capriche na letra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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GRAMÁTICA 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, anote as explicações em seu caderno, pois irá utilizar durante todo 

ano, volte as explicações várias vezes para sanar suas dúvidas e compreender melhor. 

OBJETO DIRETO E OBJETO INDIRETO 

Observe as orações abaixo: 

a) O rapaz amava o mar.      

                                           Objeto direto (complementa o sentido do verbo “amava”) 

                                                                 

                                            O que o rapaz amava?             

 

a) Pedro gosta de chocolate. 

                                                Objeto indireto (Complementa o sentido do verbo “gosta”)  

 

                                     De que Pedro gosta?  

 

Assim, podemos concluir que o objeto direto e o objeto indireto são termos que complementam o 

sentido de um verbo transitivo. 

 

Objeto direto 

É um termo integrante que complementa o sentido de um verbo transitivo, chama-se de 

direto por não ser acompanhado de uma preposição. 

Exemplo:     O rapaz amava o mar. 

Veja, após o verbo transitivo “amava” aparece o artigo “o”, não apresentando o uso de uma 

preposição. Logo, temos um objeto direto “o mar”. 

Objeto indireto 

É um termo integrante que complementa o sentido de um verbo transitivo, chama-se 

indireto por ser acompanhado de uma preposição. 

Exemplo:      Pedro gostava de chocolate. 

Lembrete: verbo transitivo é aquele que necessita de complemento para ter sentido completo. 

Para mais informações assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ibU1JFMbKrQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibU1JFMbKrQ
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Observe, após o verbo transitivo “gostava” aparece a preposição “de”. Logo, temos um 

objeto indireto “de chocolate”. 

Lembrete: 

Quadro das preposições essenciais 

 

 

Leia atentamente as questões e volte ao quadro explicativo para realizar as atividades. 

 QUESTÃO 01  

Leia as orações abaixo e classifique os complementos verbais em OD (objeto direto) e OI (objeto 

indireto): 

a) (    ) A criança comeu as balas.                  

b) (    ) Esqueci de comprar os ingredientes.  

c) (    ) Julia comprou roupas.                         

d) (    ) Carlos gosta de música.                      

e) (    ) A mãe confia em seus filhos.               

 

Observe as tirinhas e depois responda as questões 2, 3 e 4. 

Tirinha I 

 

Tirinha II 

 

Para mais explicações confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MDQgpMFajpM 

https://www.youtube.com/watch?v=MDQgpMFajpM
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QUESTÃO 02  

Leias as orações retiradas das tirinhas e assinale aquelas que apresentam o uso do objeto direto: 

a) “Eu não gosto de contas de matemática.” 

b) “Vou dar um presente para mamãe...” 

c) “Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas.” 

 

QUESTÃO 03  

Assinale a oração que apresenta o uso incorreto do objeto indireto: 

a) (   ) “Ele detesta de contas de luz, água, telefone...”  

b) (   ) “Eu não gosto de contas de matemática.”            

 

QUESTÃO 04  

O humor da tirinha I encontra-se em 

 

a) (   ) O fato de o menino não gostar de contas de matemática.  

b) (   ) O pai e o menino serem muito parecidos.                               

c) (   ) O duplo sentido estabelecido pela palavra “conta”.                

 

 

Observe a tirinha para responder a questão 5: 

 

QUESTÃO 05  

Após a realização das atividades e leitura da tirinha acima, conclua com suas palavras qual a 

diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. 
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NOTA: Predicativo 

É o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A função do predicativo 
é atribuir característica, estado ou qualidade ao sujeito ou ao objeto. O papel do predicativo do 
sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, substantivo, numeral, advérbio 
ou pronome. 

 Predicativo do sujeito - atribui característica ao sujeito. No predicado nominal, essa 

função é feita por meio de um verbo de ligação.  

Exemplos: 

 

O animal ficou doente.                  Predicativo (doente) se refere ao sujeito (animal) 

    suj.        vl     predicativo do sujeito 

 

O aluno é inteligente.                    Predicativo (inteligente) se refere sujeito (aluno) 

   suj.     vl   predicativo do sujeito  

 

 Predicativo do Objeto - atribui característica ao objeto. Ele ocorre quando o predicado é 

verbo-nominal e funciona como núcleo nominal do predicado. 

Exemplos: 

 

Cláudia achou   difícil   a prova.                Predicativo (difícil) se refere ao objeto direto (prova). 

   suj.       vtd   predicativo   objeto direto 
do objeto 
 

Elas encontraram  a bolsa  intacta.                 Predicativo (intacta) se refere ao objeto (bolsa). 

  suj.       vtd      Obj direto    predicativo 
do objeto 
 

Leia o trecho abaixo e responda as questões a seguir. 

“Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje o mundo é muito grande 

Porque Terra é pequena 

Do tamanho da antena parabólica mará” 

(Gilberto Gil) 
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QUESTÃO 06  

 Destaque do texto orações que contenham predicativo do sujeito. 

 

QUESTÃO 07  

Qual o verbo aparece nas orações e como é classificado? 

 

QUESTÃO 08  

A que classe gramatical pertencem os predicativos que compõem o texto?  

 

QUESTÃO 09  

Assinale a frase em que o termo destacado é um predicativo do objeto: 

 

(   ) As pessoas estavam muito contentes na festa. 

(   ) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

(   ) Os pais consideram os filhos perfeitos 

(   ) Aquele aventureiro é muito corajoso. 

 

QUESTÃO 10  

Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicativo. 

(A) Predicativo do sujeito  (B) Predicativo do objeto 

 

(   ) Todas as crianças estavam satisfeitas. 

(   ) O mensageiro achou o motivo considerável. 

(   ) As enfermeiras parecem cansadas. 

(   ) Marcela e Lúcia são comunicativas. 

(   ) O treinador julgou o atleta fenomenal. 
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TEORIA DA MATEMÁTICA  

  

 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 
 

Na Matemática podemos usar letras para representar números desconhecidos, veja por exemplo: 

 O quadrado do número a:  

 A raiz quadrada do número real positivo x:  

 O dobro do número real y: 2y 

 O cubo do número real p:  

 A terça parte de t:  

 A quarta potência de c:  

 
O uso de letras para representar números, na Matemática, chamamos de Álgebra. 
Começaremos pelas expressões algébricas. 

Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e 
operações. 

 
As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. 

As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam 

um valor desconhecido.  

 

Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser 

multiplicados pelos valores atribuídos as letras. 

 
Aqui utilizaremos as letras x e y para representar dois números desconhecidos, veja: 

 

 O dobro do produto de dois números: 2xy                     (coeficiente:2, variáveis: x e y) 

 O triplo da soma de dois números: 3.(x+y)                    (coeficiente:3, variáveis: x e y) 

 O quadrado da diferença de dois números:   (coeficiente:1, variáveis: x e y) 

 A soma dos cubos de dois números:            (coeficiente:1, variáveis: x e y) 
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 A raiz quadrada do produto de dois números:       (coeficiente:1, variáveis: x e y) 

 O produto da soma pela diferença de dois números: (x+y) .(x-y)  (coeficiente12, variáveis: x e 
y). 

 
 

 

Exercícios 
 
 
1. Se um livro de Matemática custa x reais e um livro de Ciências custa y reais, qual a expressão 

algébrica que representa a quantia que vou gastar se comprar os dois livros? 

 

2.  Uma pessoa leva x minutos para dar uma volta completa numa pista de atletismo. Mantendo 

esse tempo e dando 6 voltas na pista, qual expressão algébrica representa esse fato?  

 

3.  Em uma caixa há 30 canetas. Se foram compradas x dessas caixas mais 7 canetas avulsas, 

qual a expressão algébrica que representa a quantidade de canetas que serão compradas? 

4. Numa sala de aula há 42 alunos. Para a eleição de representante de classe, dois alunos se 

apresentaram como candidatos. Sabendo que o vencedor obteve x votos e que todos os alunos 

votaram em apenas um dos candidatos, qual expressão algébrica representa o número de votos 

do candidato que perdeu? 

 

5.  Nélson e seu cão sobem juntos numa balança, que marca 49 Kg. Quando Nélson desceu da 

balança, deixando o cão sozinho, a balança marcou x quilos. Que expressão algébrica representa 

o peso de Nélson? 

 

6. Escreva a expressão algébrica que representa a área da região colorida de azul na figura. 
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VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

EXEMPLO: 

1) Uma lapiseira custa x reais. 
 

a) Qual expressão algébrica representa o que vou pagar por 5 lapiseiras? 

b) Na loja A, o preço de cada lapiseira é R$ 12,00. Quanto gastarei se comprar 5 lapiseiras? 

c) Na loja B, a mesma lapiseira custa R$ 10,00. Comprando nesta loja, quanto vou gastar? 

 
RESOLVENDO... 

Como cada lapiseira custa x reais, a expressão algébrica que representa quanto vou pagar será: 
5x 

Loja A: 5.12=60 reais 

Loja B: 5.10= 50 reais 

Dizemos que: 

 60 é o valor numérico da expressão algébrica 5x, quando x=12 

 50 é o valor numérico da expressão algébrica 5x, quando x=10 

 

EXEMPLO 2:  Considerando B= 2.A+20, sendo o valor de A =10, teremos: 

B= 2.10+20 

B= 20 + 20 

B = 40 

 

Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os 
cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica. 

 
 

9. Sabendo que x = 4, determine o perímetro do polígono: 

 

(a) 81  (b) 79  (c) 78  (d) 86 
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10. Calcule o valor numérico da expressão ,  quando x = -3 e y = -4. 

11. Dada a expressão  , determine o seu valor numérico quando b = 2,2 e c = 1,8 

 

 

12. Duas raças de cães são vendidas da seguinte maneira: 

Raça A: cada cão custa x reais 

Raça B: cada grupo de 6 cães custa y reais 

a) Se eu quiser montar um canil com 5 cães da raça A e 24 cães da raça B, qual a expressão 

algébrica que representa a quantia que vou gastar? 

b) Se x = 5 e y = 11, qual é o valor numérico dessa expressão? 

 

13. Os alunos de uma escola planejaram fazer um baile para arrecadar fundos para a formatura. 

A banda contratada pediu R$ 2 500,00 mais a quarta parte da arrecadação da festa. Se a 

arrecadação foi x reais, responda: 

a) Qual a expressão algébrica que expressa a quantia que a banda vai receber? 

b) Se x=20 000, qual é o valor numérico dessa expressão? 

 

14. Calcule o valor numérico da expressão algébrica 8x3y2, para x= 3 e para y = -1 

 

 

QUANDO UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA FRACIONÁRIA NÃO REPRESENTA UM 

NÚMEROS REAL 

 

Existem expressões algébricas fracionárias que não representam números reais para 

determinados valores atribuídos as letras (variáveis) 

Isso acontece quando esses valores anulam o denominador da expressão, pois não existe 

divisão por zero. Assim: 

 A expressão  não representa um número real quando y = 0 (y=0 anula o denominador) 

 A expressão  não representa um número real quando a = 1 (a=1 anula o 

denominador) 

15. Para qual valor de m a expressão  não representa número real? 
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16. Determine os valores de x para os quais as expressões algébricas seguintes não representem 

números reais. 

 

a) =                                                         c) = 

 

b) =                                                     d)  =  

 

 

MONÔMIOS (OU TERMOS ALGÉBRICOS) 

Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica inteira representada 
apenas por um número ou apenas por uma variável (letra), ou por uma multiplicação de números 

e variáveis. 

 

Exemplos: 

 

 

Grau de um monômio 

O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Veja: 

* O monômio  é do 5º grau.     (2 + 3 = 5) 

* O monômio  é do 10º grau.     (4 +5+ 1 = 10) 

* O monômio  é do 6º grau.  

* O monômio  é do grau zero. 

O grau de um monômio também pode ser dado em relação a determinada variável. 

* O monômio  é do 2º grau, em relação a variável x, e 3º grau em relação a variável y. 

 

Monômios semelhantes 

 

Dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal (letras) são chamados monômios 

semelhantes. 

 

Observe: 

  e  (monômios semelhantes) 

  e  (monômios semelhantes) 
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  e  (monômios semelhantes) 

ADIÇÃO ALGÉBRICA DE MONÔMIOS 

 

Numa expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos 
tornar mais simples a expressão somando algebricamente os coeficientes numéricos e mantendo 

a parte literal 

 

Assim: 

 7ab – 10ab = - 3ab                              (7-10 = -3) 

 -2xy + 3xy = 1xy ou apenas xy            ( -2+3= 1) 

      (3+11-10=4)   

        (5,7-6,2+1,9=1,4) 

 

17. Simplifique a expressão algébrica  x3  + 4y + 7x2 = 3x3 

 

18. O professor de Educação Física de uma escola fez um estudo sobre as idades dos alunos de 

uma classe. 

Suponha que esse estudo foi resumido na tabela abaixo: 

 

a) De acordo com a tabela, escreva o monômio que 
representa o número de alunos dessa classe. 

 

b) Supondo x=4, quantos alunos tem essa classe? 

 

c) Supondo que a classe tenha 20 alunos, qual é o 
valor de x? 

 

 

 

MULTIPLICAÇÃO DE MONÔMIOS 

 

Para multiplicar dois ou mais monômios, devemos multiplicar os coeficientes numéricos entre si e 

as partes literais entre si. 

      

Observe: 

    

Idade (em anos) Número de alunos 

14 
 

15 
 

16  

17  
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 ) 

  

19. Calcule os seguintes produtos. 

a)  

b)   

c)   

d)  

e)  

f)  

 

20. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão algébrica a seguir. 

 

 

21. A figura a seguir é um bloco retangular e seu volume é obtido multiplicando-se suas três 

dimensões. Qual é o monômio que representa o volume deste sólido? 

 

22. Quando você multiplica os monômios   e do resultado subtrai o monômio 

, qual é o monômio que vai obter como resultado? Qual o valor numérico desse monômio 

quando a = - 0,1 e x = 10? 

 

DIVISÃO DE MONÔMIOS 

Observe: Qual o resultado da divisão de  

 Primeiro dividimos os coeficientes numéricos  

 Depois dividimos a parte literal  

Portanto,  =  
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23. Qual o resultado de cada divisão? 

a)                 c)                               

b)              d)  

24. Adicione os monômios . A seguir, divida o resultado pelo monômio 

. Que monômio você vai obter? 

 

POTENCIAÇÃO DE MONÔMIOS 

Observe: Qual é o monômio que representa o quadrado do monômio ? 

 Para resolver esta questão, podemos utilizar as propriedades da potenciação, assim: 

 

 

25. Vamos calcular as seguintes potências: 

a)                  d)                       

b)                e)   

c)                 f)    

 

26.  Determine o cubo do monômio . 

 

Segue sugestões de links: https://youtu.be/j3Kx9firjV0  https://youtu.be/DH7Rz6Sl7RQ 

 

GEOMETRIA 
 

Triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não 
passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos que somam 180º. 

Elementos de um triângulo 

Na figura identificam-se os seguintes elementos: 
 
 
  Vértices: são os pontos A, B e C 

https://youtu.be/j3Kx9firjV0
https://youtu.be/DH7Rz6Sl7RQ
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  Ângulos internos: â, , ĉ 

  Lados: AB, AC e BC 

 

 

 
 

A existência de um triângulo só é possível quando a soma de dois lados for maior que a medida 

do maior lado.  

O triângulo acima tem os lados medindo 5, 8 e 12 cm, se somarmos 5 com 8 é igual a 13 que é 

maior que a medida do terceiro lado (12). Sendo assim é possível realizar a construção. 

Classificação de um triângulo quanto à medida de seus lados. 

Triângulo equilátero: possui os três lados com medidas iguais. 

Triângulo isósceles: possui dois lados com medidas iguais. 

Triângulo escaleno: possui os três lados com medidas diferentes. 

 

Classificação de um triângulo quanto à medida de seus ângulos 

Triângulo acutângulo: possui todos os ângulos com medidas menores que 90º.  

Triângulo retângulo: possui um ângulo com medida igual a 90º.            

Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso, maior que 90º. 
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Soma dos ângulos internos de um triângulo 

 

Os triângulos são polígonos formados por três lados, consequentemente, três ângulos. A 

soma de seus ângulos internos, que é sempre igual a 180º, independentemente do formato do 

triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. 

Sendo assim, um triângulo ABC, com ângulos internos a, b e c, possui a seguinte 

propriedade: 

a + b + c = 180º 

Essa propriedade não é usada para descobrir que  a soma dos ângulos internos é igual a 

180°, mas é usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo quando se conhece 

as medidas dos outros dois. 

 

1º exemplo – Qual é a medida do ângulo α na figura a seguir? 
 
Solução: 

 
Sabendo que os ângulos internos de um triângulo totalizam 180°, 
podemos escrever: 

α + 50 + 50 = 180 
α = 180 – 50 – 50 

                                          α = 80° 
 
 
 
 
2º exemplo – Calcule o valor de x no triângulo a seguir. 

           
Solução: 
 
Como já sabemos, a soma dos ângulos internos de um 
triângulo é 180°. Portanto, podemos escrever: 

2x + 3x + 4x = 180 
                           9x = 180 
                           x = 180 : 9 

                                      x = 20º 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/pontos-notaveis-triangulo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/diagonais-um-poligono.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos.htm
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Links sugeridos. 

Condição de existência:  https://youtu.be/Xt1T35-JWoc 

Classificação dos triângulos: https://youtu.be/9IiLZICTjKI 

Soma dos ângulos internos: https://youtu.be/sWEH53LWRf8 

 

 

EXERCÍCIOS 

1) Assinale a alternativa falsa quanto as características do triângulo. 

 

(a) O triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e 
não passam pelo mesmo ponto. 

(b) O triângulo é formando três lados. 

(c) O triangulo é formado por três ângulos. 

(d) A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. 

(e) O triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que não se encontram duas a duas 
e passam pelo mesmo ponto. 

 
2) Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus 

lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características: o primeiro 

possui um ângulo de 90°01' e o segundo possui três lados iguais. As classificações 

respectivamente corretas para esses triângulos são: 

 
(a) Retângulo e isósceles 

(b) Retângulo e escaleno 

(c) Retângulo e equilátero 

(d) Obtusângulo e escaleno 

(e) Obtusângulo e equilátero 

 
3) Quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. 
 
(a) Um triângulo isóscele possui dois lados com comprimentos iguais, entretanto, não é possível 
afirmar nada sobre seus ângulos. 

(b) Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais, entretanto, não é 
possível afirmar nada sobre seus ângulos. 

(c) Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. 

(d) Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. 

(e) Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. 

 

https://youtu.be/Xt1T35-JWoc
https://youtu.be/9IiLZICTjKI
https://youtu.be/sWEH53LWRf8
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4) Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a 
alternativa correta: 
 
(a) A soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a 180°. 

(b) A soma dos lados de um triângulo sempre é igual à sua área. 

(c) A soma de dois lados de um triângulo é sempre menor que o terceiro lado, que não foi  
somado. 

(d) Os triângulos retângulos possuem um único ângulo raso. 

(e) Um triângulo que possui três lados iguais é chamado de isósceles. 

 
5) Assinale V ou F para a existência dos triângulos com as medidas abaixo. 

 

a) (  ) 3cm, 4cm, 5cm 

b) (  ) 9cm, 12cm, 15cm 

c) (  ) 1,5cm, 2cm, 2,5cm 

d) (  ) 3cm, 4cm, 9cm 

e) (  ) 27cm, 36cm, 45cm 

 
 
6) Qual é a medida do ângulo x nos triângulos a seguir? 

 

a)                                                               b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Encontre o valor de X no triângulo abaixo e classifique-o quanto a medida de seus ângulos. 
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8) As medidas dos ângulos de um triângulo são, respectivamente, x, 3x e 5x. Calcule o valor de x. 
 
 
 
9) Calcule x e y: 
 

 
 

10) Determine a medida dos ângulos X,Y e Z 

  

11) Classifique os triângulos abaixo com relação aos seus lados. 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

d)  

 

 

12) Dentre as alternativas, qual o possível valor para X? 

a) 4 

b) 8 

c)10 

d) 12 
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13) Classifique os triângulos de acordo com seus lados e ângulos. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

Assista ao link: https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU
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Exercícios  

1- Qual a função do oxigênio em nosso corpo? 

2- Quais são os dois movimentos da respiração? Quais músculos estão envolvidos? 

3- Existem duas maneiras de o ar entrar em nosso corpo, pelo nariz e pela boca. Quais das vias 

respiratórias é a mais adequada? Explique. 
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4- Enfisema pulmonar é um processo obstrutivo crônico, resultante de alterações na estrutura do 

bronquíolo e dos alvéolos pulmonares. Nessa doença, os alvéolos transformam-se em 

grandes sacos cheios de ar com pequena eficiência para realizar as trocas gasosas com o 

sangue. O esquema a seguir mostra a diferença entre um alvéolo normal e um com enfisema. 

 

A partir do texto e da figura, responda: 

a) Como a alteração na estrutura do alvéolo, mostrada na figura, prejudica o sistema 

respiratório? 

b) Uma pessoa com enfisema tem dificuldades para realizar tarefas cotidianas. Quanto mais 

avançado o enfisema, mais fácil se cansa a pessoa, que pode chegar a se cansar ao realizar 

tarefas como se vestir. Explique por que isso ocorre. 

c) A principal causa de enfisema é o fumo, que também é responsável por outras diversas 

doenças. Pesquise e explique como o cigarro esta relacionado ao enfisema. 

d) Pesquise outras doenças, relacionada ao sistema respiratório. 
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Responda: 

1. Qual a função do sistema urinário? O que ele excreta? 

2. Quais órgãos formam o sistema urinário? 

3. Descreva os rins. 

4. Descreva as vias urinárias. 
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O sistema endócrino 

O sistema endócrino é composto de glândulas endócrinas, estruturas formadas por células que 
produzem materiais utilizados em outras partes do corpo. O termo endócrino indica que esses 
materiais são liberados dentro do corpo. 
As glândulas endócrinas secretam hormônios, substâncias produzidas e liberadas em pequenas 
quantidades no sangue ou em outros fluidos corporais exercendo um efeito específico sobre uma 
ou mais partesdo corpo. A produção de hormônios pelas glândulas endócrinas é controlada pelo 
sistema nervoso e pelas próprias glândulas. 
 

 
 

A ação dos hormônios é específica em razão da presença de receptores, estruturas na 

membrana da célula que reconhecem especificamente cada Hormônio. Assim, um hormônio pode 

estar em contato com diversas células, mas só vai produzir efeitos nas que apresentarem 

receptores para ele. 

Em conjunto com o sistema nervoso, o sistema endócrino controla muitas funções do corpo 

humano, como o crescimento, a velocidade do metabolismo, a absorção de nutrientes, a 

produção de leite nas lactantes e o desenvolvimento sexual. 
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As glândulas endócrinas 

De modo geral, os hormônios são produzidos continuamente nas glândulas endócrinas, 

mas são secretados somente quando essas glândulas recebem um estímulo. 

A hipófise uma glândula localizada na base do cérebro. Ela é controlada pelo hipotálamo, 

área do cérebro encarregada de coordenar órgãos internos e atividades de manutenção do corpo. 

O hipotálamo recebe mensagens trazidas pelos nervos do corpo e secreta hormônios que atuam 

sobre a hipófise, regulando seu funcionamento. 

 

 
 

Outras glândulas endócrinas são constituídas por células capazes de detectar estímulos 

que indicam a necessidade de secreção de seus hormônios. É o caso do pâncreas. 

O pâncreas produz dois hormônios: o glucagon e a insulina, que têm funções antagônicas. 

Enquanto o glucagon eleva a concentração de glicose no sangue, a insulina a reduz. 

Quando a concentração de glicose no sangue aumenta, o pâncreas é estimulado a 

secretar insulina. Esta estimula a absorção e a utilização de glicose pelas células do corpo. 

Assim, o nível de glicose no sangue cai. 

Quando a concentração de glicose no sangue fica muito baixa, o pâncreas é estimulado a 

secretar glucagon. Como consequência da ação desse hormônio, o fígado libera glicose no 

sangue, aumentando sua concentração.  
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Saúde do sistema endócrino 

O excesso ou a falta de um hormônio, ou mesmo a dificuldade de ele ser reconhecido 

pelas células, põem em risco o equilíbrio do organismo, desencadeando as chamadas disfunções 

hormonais. Entre elas encontram-se o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o diabetes. 

Hipertireoidismo e hipotireoidismo 

O hipertireoidismo, causado pelo excesso de produção de hormônios pela glândula 

tireóidea, é responsável por sintomas como insônia, taquicardia, emagrecimento acentuado e 

olhos “arregalados” (exoftalmia). O tratamento pode incluir ingestão de medicamentos 

específicos, cirurgia ou administração de iodo radioativo. 

Já o hipotireoidismo é causado pela insuficiência na produção dos hormônios 

tireoidianos. Os principais sintomas são: ganho de massa corpórea, embora o apetite permaneça 

normal ou até se torne menor que o habitual, cansaço e sonolência. O tratamento pode incluir a 

ingestão do hormônio tiroxina. 

Diabetes 

O diabetes é uma doença provocada pela produção e/ou ação insuficientes da insulina.  

Dois tipos de diabetes são mais frequentes: o tipo I e o tipo II. 

O diabetes tipo I, também chamado de diabetes juvenil, deve-se à destruição das células 

produtoras de insulina por uma resposta auto imune, ou seja, o organismo entende que as 

próprias células são corpos estranhos. 

O diabetes tipo II, além da origem genética, pode estar ligado à obesidade e ao 

sedentarismo. Nesse tipo de diabetes, há uma contínua produção de insulina pelo pâncreas, 

porém, ela não é absorvida pelas células. O diabetes tipo II é cerca de 8 a 10 vezes mais comum 

que o tipo I e pode ser controlado com uma dieta adequada e a prática regular de exercícios 

físicos. Em alguns casos, são necessários medicamentos orais ou a combinação deles com a 

insulina, mas sempre sob orientação de um profissional da saúde. 

As pessoas diabéticas podem ter problemas de visão, dificuldade na cicatrização de feridas e 

doenças cardiovasculares, por exemplo. 

 
1. Observe as ilustrações e faça uma tabela indicando a glândula representada pelo número 

correspondente e os hormônios produzidos por cada uma delas: 

 

 

 

a) Pâncreas 

b) Hipófise 

c) Glândula tireóidea 

d) Suprarrenais 

e) Ovários 

f) Testículos 
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2. No organismo, onde as glândulas endócrinas lançam suas secreções? 

3. Qual é a glândula controlada pelo hipotálamo? Explique como ocorre esse controle? 

4. Quais são os efeitos produzidos no organismo pelo hormônio adrenalina? Ele é secretado por 

quais glândulas? 

5. Um paciente apresenta os seguintes sintomas: batimentos cardíacos acelerados, perda de 

peso e insônia. O médico pede um exame de sangue e diz que ele pode estar com um 

distúrbio hormonal. 

a) Qual poderia ser o distúrbio hormonal nesse caso? 

b) O que ocasiona esse distúrbio? 

 

HISTÓRIA 
 

TEMA: COLONIZAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 

A América foi colonizada pelos europeus. Após esse acontecimento diversos países do 

velho continente se dirigiram para a nova terra. O continente americano foi colonizado 

principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o processo 

de colonização aconteceu de forma diferente entre os países do continente. 

Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, apenas 

forneciam riquezas oriundas da natureza (madeira, pedras preciosas, entre outros) e cultivavam 

produtos tropicais (cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros). Em resultado a essa intensa 

exploração, os países latinos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico que 

reflete nos dias atuais. 

Por outro lado, os países que fazem parte da América Anglo-saxônica tiveram uma 

colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e 

desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização a 

intenção não estava ligada à exploração de 

riquezas com a finalidade de enviá-las para a 

metrópole, e sim de abastecer os próprios 

habitantes. Portanto as riquezas produzidas 

permaneciam no país.  

Afinal, por que os ingleses resolveram ir para a 

América? 

 A perseguição religiosa aos puritanos, os 

calvinistas ingleses, principalmente depois da 

criação do anglicanismo com Henrique VIII, 

levou-os a se deslocarem para a América. O 

objetivo era criar espaços de vivência onde 

podiam exercer livremente sua religião 

protestante. 

Figura 1 MAPA DAS TREZE COLONIAS 
FONTE:https://www.clickescolar.com.br/as-treze-
colonias-inglesas-da-america-do-norte.htm (Acesso em 
22/05/2020 

https://www.clickescolar.com.br/as-treze-colonias-inglesas-da-america-do-norte.htm
https://www.clickescolar.com.br/as-treze-colonias-inglesas-da-america-do-norte.htm
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 Além das disputas políticas e religiosas, que em períodos diferentes levaram anglicanos e 

puritanos à América, houve também a expulsão de grande parte da população camponesa 

dos campos, principalmente com os Cercamentos. Esse processo de cercamento de terras 

por grandes proprietários gerou aumento da população urbano, contribuindo para que parte 

da população emigrasse para América do Norte. 

A primeira expedição de puritanos para a América do Norte ocorreu em 1620, quando o navio 

Mayflower atracou onde hoje se localiza o estado de Massachusetts. Nessa região, os puritanos 

criaram o primeiro núcleo de colonização, conhecido como Plymouth.  

RESPONDA: 

1- De acordo com o texto acima, quais tipos de colonização ocorreram no continente 

americano? 

 

2- Explique os motivos que levaram os ingleses às terras norte-americanas: 

 

 

Antes da Independência, os EUA: 

 

 

 Eram formados por treze colônias controladas pela metrópole: a Inglaterra.  

 No século XVIII, os ingleses usavam estas colônias para obter lucros e recursos minerais e 

vegetais não disponíveis na Europa.  

 Era também muito grande a exploração metropolitana, com relação aos impostos e taxas 

cobrados dos colonos norte-americanos. 

                                    

Independência das Treze Colônias Inglesas 

Inicialmente, o controle da Inglaterra sobre as treze colônias da América do Norte não era 

rigoroso, mas essa situação se modificou. A criação das Leis de Comércio e Navegação 

estabeleceu a cobrança de novos impostos, a serem pagos pelos habitantes das colônias.  
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Guerra dos sete anos 

 

 Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 e 1763.  

 Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte 

 Inglaterra saiu vencedora. 

 Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que 

habitavam, principalmente, as colônias do norte.  

 Com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os colonos fizeram protestos e 

manifestações contra a Inglaterra. 

 

PRINCIPAIS IMPOSTOS CRIADOS: 

 LEI DO AÇÚCAR (1764) Eleva os impostos sobre o açúcar e derivados da cana, artigos de 

luxo, vinho e café importados pelos colonos. 

 LEI DO SELO (1765) Determinava que todos os contratos, jornais, cartas e documentos 

públicos deviam receber um selo real. 

 LEI DO CHÁ (1773) O governo inglês adotou outra medida mercantilista: concedeu a 

Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as Treze Colônias. 

Como resposta à nova lei, colonos disfarçados de índios, invadiram três navios ingleses no 

Porto de Boston e lançaram ao mar o carregamento de chá. Este acontecimento ficou conhecido 

como Boston Tea Party (Festa do Chá de Boston). 

O governo inglês reagiu e criou as LEIS INTOLERÁVEIS Interditaram o porto de Boston até 

que fosse pago o prejuízo causado pelo derramamento de chá; restringiam o direito de reunião; 

determinavam que todo ato de rebeldia contra a Inglaterra seria julgado por tribunais ingleses. 

Apropriando-se dos ideais iluministas, principalmente do pensamento do filósofo inglês John 

Locke, que defendia o direito da população de lutar contra um Estado opressor, os colonos deram 

início a um movimento de resistência contra a Inglaterra. Esse movimento ficou conhecido como 

A guerra da Independência.  Representantes das treze colônias decidiram pelo rompimento com 

a Inglaterra. 

https://2.bp.blogspot.com/-wkQeKKjkySE/WM7RqwCyvOI/AAAAAAAAFAc/VPSp5TsnIsAnHsaxXUdxY-BAb7hZ42QtwCLcB/s1600/55cb084eed22f-guerra-dos-sete-anos.jpg
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Em 4 de Julho de 1776, inspirado nos princípios do Iluminismo,  Thomas Jefferson redigiu a 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDENCIA.  

RESPONDA: 

1. O trecho a seguir é de um documento de 1628, que mostra a visão do colono Jonas 

Michaelius a respeito dos indígenas locais. Leia-o com atenção 

 

 

 

 

 

 

a) Que adjetivos Jonas usa para se referir aos indígenas? 

b) Qual é a visão dele a respeito dos indígenas? 

 

2- Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs às Treze Colônias uma série de 

opressivas. O que cada uma delas determina? 

 

3- Leia o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos para responder às 

questões. 

 

 

 

 

 

 

c) Quais são os direitos inalienáveis do homem segundo esse documento? 

d) Quem é responsável por assegurá-los? 

 

4- Identifique os motivos que levaram os ingleses a colonizar a América do Norte? 

 

5- Explique as principais diferenças entre as colônias do norte e do sul. 

 

6- Com suas palavras, explique a Guerra dos Sete Anos: 

 

7- Qual é a relação da Guerra dos Sete Anos e a Independência dos EUA? 

Quanto aos nativos deste país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda 

decência; mais ainda, incivilizados e estúpidos como estacas de jardim, espertos em todas as 

perversidades [...]. homens endemoniados que não servem a ninguém senão ao diabo [...] 

 KARNAL, Leandro (Org.). História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 

2007. P. 59 

 

Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados 

iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a 

vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são 

instituídos entre os homens [...] 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Declaração de Independência, de 4 de julho de 1776. Acervo da 

Biblioteca do Congresso, Divisão de Impressos e Fotografias, Washington, D.C. 
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DICAS DE FILMES SOBRE A INDEPENDÊNCIA DOS EUA 

 O SOL É PARA TODOS (1962) 

 O ÚLTIMO DOS MOICANOS (1992) 

 INDEPENDENCE DAY (1996) 

 

TEMA: COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA ESPANHOLA 

A partir do século XV, durante o período das grandes 

navegações, buscando encontrar novas rotas marítimas 

comerciais para expandir o comércio europeu, Cristóvão 

Colombo chegou à América em 1492, iniciando o processo 

de ocupação e colonização do vasto território recém-

descoberto. 

A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na 

América, em 1492, iniciou um processo que levou ao 

domínio dos povos indígenas. A conquista da América 

espanhola ocorreu, principalmente, por meio da violência, 

o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Nas 

terras que foram consideradas espanholas pela Igreja, 

estavam duas grandes civilizações: astecas e incas.  

Essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo 

conhecimento sobre inúmeros assuntos.  Os espanhóis lutavam em cenários extremamente 

adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior ao dos nativos. Apesar disso, os 

motivos que ajudaram a vitória dos espanhóis foram: 

 Doenças: as doenças trazidas pelos europeus foram mortais. A varíola dizimou vilas e 

tribos inteiras. 

 Superioridade de armas: as armas utilizadas pelos espanhóis eram superiores, pois as 

armaduras garantiam proteção, além do uso de espadas, bestas, arcabuzes etc. 

 Alianças: a conquista dos incas e astecas só foi possível porque povos inimigos dos 

astecas aliaram-se aos espanhóis.  

 

RESPONDA: 

1- Qual motivação levou os espanhóis a descobrirem e colonizarem a América? 

 

2- Além da ação violenta dos espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas 

recentes apontam outra causa das mortes. Qual é essa causa? 

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/astecas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/incas.htm
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3- [...pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, 

melancólicas, covardes...]    [...eu acreditaria antes que Nosso Senhor permitiu, devido aos 

grandes pecados de pessoas selvagens, fossem eliminadas da superfície terrestre...]  

Apud ROMANO, Ruggiero. Mecanismos da Conquista Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 76 

Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que os textos representam: 

a) O pensamento singular de um ideólogo extremista do absolutismo espanhol, em oposição 

ao sistema do Real Padroado e suas repercussões na América colonial. 

b) Uma justificativa, de fundo religioso moral, para o genocídio decorrente da exploração 

colonial, cujos pressupostos são correntes no universo cultural europeu da época. 

 

4- As expedições que foram para a América durante os primeiros anos da colonização espanhola 

precisavam obter a autorização da Coroa Espanhola que ficava na cidade de Sevilla. As 

expedições autorizadas, tinham como obrigação primordial: 

a) pagar o quinto das riquezas obtidas. 

b) garantir a conversão dos nativos. 

c) construir igrejas nos locais em que se instalavam. 

 

5- Faça uma lista dos nomes dos países que fazem parte da América colonizada pelos 

espanhóis: 

 

NOVO MUNDO 

No chamado “Novo Mundo”, os colonos espanhóis encontraram metais preciosos e esses 

passaram a ser a base econômica das colônias. Obedecendo ao pacto colonial, toda a riqueza 

retirada da colônia era enviada para a metrópole. 

Os espanhóis apresentavam infinita vantagem bélica na comparação com os povos nativos 

e souberam fazer alianças que jogaram as tribos indígenas umas contra as outras. 

Além de espadas mais robustas e da pólvora, levaram cavalos para o novo continente e 

passaram a deter intensa vantagem no campo de batalha. 

Desta maneira, os indígenas sucumbiram aos colonizadores. Impérios inteiros foram 

destruídos, como os Maias, Astecas e Incas. 

A conquista dos astecas, atribuída ao espanhol Hernán Cortés foi um dos capítulos 

da conquista da América Espanhola realizada após a chegada dos europeus nesse continente. 

Os astecas foram uma civilização mesoamericana que habitava a região do atual México e 

mantinham sob domínio de seu imperador, Montezuma, uma vasta população e vários territórios. 

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/astecas2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/conquista-america-espanhola.htm
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Aliados aos inimigos de Montezuma, Hernán Cortés conseguiu avançar em direção ao 

continente e massacrou os astecas. Aqueles que não morreram pela batalha, morreram 

contaminados pela varíola, levada pelos espanhóis. 

Francisco Pizarro com pequena força expedicionária chegou a Cajamarca cidade do 

Império Inca. Após passar dias acampados no litoral, aceitou o convite do 

imperador Atahualpa para um jantar no qual assassinou sua pequena guarda de honra e fez o 

próprio imperador seu prisioneiro. No ano seguinte Pizarro invadiu Cuzco com tropas indígenas e 

derrubou o império inca.  

Com base no texto, responda: 

1- O que os colonos espanhóis encontraram no “Novo Mundo”? 

2- Quais vantagens tecnológicas os espanhóis tinham em relação aos nativos da América? 

3- A ação deste conquistador espanhol Hernán Cortéz ocorreu sobre qual povo e em qual região 

do continente americano? 

4- Após a conquista da América, qual atividade exploratória os espanhóis exerceram na colônia? 

5- Explique o motivo do Brasil não estar incluído nos países de colonização espanhola: (observe 

no mapa). 

 

TEMA: INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA ESPANHOLA 

Entre os mais importantes movimentos está o liderado por Tupac Amaru II, que lutou a 

partir de 1780 pela independência do território peruano. 

 

Biografia de Tupac Amaru II: Acontecimentos históricos, de Omar Sevillano Sevillano - https://amzn.to/2WN0Kf6  

Tupac Amaru – Último guerreiro inca - filme 

No primeiro levante, 60 mil índios foram mortos pelos espanhóis e Tupac Amaru foi preso e 

executado. A partir de 1783, revoltas semelhantes ocorreram e foram igualmente reprimidas na 

Venezuela e no Chile 

As primeiras ações militares receberam duras repressões da metrópole. Embora tenham 

ocorrido de maneira desorganizada, criaram as condições para as futuras guerras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://www.todamateria.com.br/tupac-amaru-ii/
https://amzn.to/2WN0Kf6
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Somente em 1815, quando Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas, as colônias 

espanholas receberam apoio para a independência, concedido pela Grã-Bretanha. 

Rebeliões Vitoriosas (1817 a 1824) 

Em 15 de junho de 1813, Simón Bolívar assina o decreto de Guerra até a Morte a todos os 

espanhóis.  

Entre as principais lideranças está 

Simón Bolívar (1783-1830) cuja campanha 

militar resultou na independência de 

Colômbia, Equador e Venezuela. 

Simón Bolívar foi um militar e líder 

político venezuelano, sendo o primeiro 

ilustrado a apoiar na prática a 

descolonização. Junto a José de San 

Martin, foi uma das peças chave nas 

guerras de Independência da América 

Espanhola do Império Espanhol, Simón 

Bolívar é considerado por alguns países 

da América Latina como um herói, 

visionário, revolucionário e libertador.  

Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a 

escravidão em todos os territórios que conquistasse. 

A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín (1778-

1850).  

Quando a maioria das colônias espanholas já havia feito sua independência, os Estados 

Unidos proclamaram a Doutrina Monroe. 

Com o lema "América para os Americanos", a doutrina resumia-se no combate a 

intervenções de caráter militar dos países europeus às nações do continente americano. 

Décadas mais tarde seriam os americanos que fariam o mesmo expulsando os espanhóis 

de Porto Rico e Cuba. 

RESPONDA: 

1- Quem foi Tupac Amaru? 

2-Em qual momento as colônias espanholas receberam apoio para se tornarem independentes? 

3- Quem foi Simon Bolívar? 

4- O que a Doutrina Monroe quis dizer com o lema: “A América para os Americanos”? 

5- Qual foi a vantagem obtida no acordo de Simón Bolívar com os haitianos? 

 

https://www.todamateria.com.br/doutrina-monroe/
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GEOGRAFIA 
 

Tema: A DINÂMICA DA POPULAÇÃO MUNDIAL 

Leia o texto a seguir: 

BRASIL TEM MAIS DE 210 MILHÕES DE HABITANTES, SEGUNDO O IBGE        

 É denominado censo demográfico o conjunto de procedimentos voltados à pesquisa 

para determinar o número total de habitantes de um país e outros aspectos demográficos 

importantes, como a distribuição da população por sexo e faixa etária, as condições 

socioeconômicas, características culturais e outros dados que permitem compreender a estrutura 

de uma população. Dessa forma, um dos principais benefícios do censo demográfico é 

possibilitar a realização de estimativas para o futuro, isto é, prever o ritmo de crescimento de 

uma população a fim de orientar políticas públicas de desenvolvimento. 

 No Brasil, o censo demográfico é feito pelo IBGE e a grande maioria dos países realiza 

procedimentos semelhantes. 

A população brasileira foi estimada em 210.147.125 habitantes (população absoluta), 

conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas da 

população para estados e municípios, com data de referência em 29 de agosto de 2019, foram 

publicadas no "Diário Oficial da União"... (...)  

Com tal dado, o Brasil é o 5º mais populoso do mundo e pelo tamanho de seu território é 

despovoado, com uma população relativa com pouco mais de 24 habitantes por km2. A taxa 

de crescimento populacional (0,82%), entretanto, vem desacelerando nos últimos anos, em 

razão principalmente da queda na taxa de fecundidade. A projeção demográfica prevê que daqui 

a 23 anos (entre 2042 e 2043), a população vai atingir seu limite máximo (228,4 milhões), e 

passará a decrescer nos anos seguintes. 

 

Agora Responda: 

1. O que é o censo demográfico? 

2. Cite um dos benefícios do censo demográfico? 

3. Cite os números da população absoluta e população relativa do Brasil: 

 população absoluta: ________________________________  

 população relativa: _________________________________ 

 

4. Quais são os adjetivos ao Brasil por consequência dos números mencionados? 

5. Qual é a taxa de crescimento da população brasileira? Quando o Brasil atingirá o máximo da 

população e o que ocorrerá a partir daí? 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=55&data=29/08/2018
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Observe a figura seguinte: 

 

 Responda:  

1. Qual é o tema (indicador) populacional da figura? 

2. O que a figura está revelando sobre este tema (indicador populacional) 

3. Qual é a parte (ou trecho) do texto acima que está relacionada com a figura ao lado? 

 

Observe a definição de pirâmide de etária e a comparação entre as pirâmides dos dois principais 

grupos de países do mundo: 

 

A IMPORTÂNCIA DA PIRÂMIDE ETÁRIA  

A distribuição da população por faixas de idade (crianças e jovens, adultos e idosos) 

chama-se de estrutura etária. Já a distribuição por sexo (masculino e feminino) chama-se 

estrutura por sexo.  

O estudo da estrutura etária e da estrutura por sexo da população de um país pode ser 

feito com base na análise de um gráfico de barras, denominado de pirâmide etária. A pirâmide 

etária representa a distribuição dos habitantes de um país, cidade, bairro, etc., por faixa etária e 

por sexo.  

Analisar e extrair dados da pirâmide etária é fundamental para compreendermos melhor a 

nossa sociedade. As informações extraídas podem auxiliar o governo dos municípios, dos 

estados e da União a executar melhor suas ações sociais e a planejar suas ações futuras, pois 

demonstram tendências sobre a população em destaque.  

Adaptado de BOLIGIAN, L. e colaboradores. Geografia: espaço e vivência. 
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1. Considere a evolução das pirâmides etárias do Japão e responda a pergunta: 

 

 O que vem acontecendo com a população japonesa ao longo das últimas décadas, bem 

como o que ainda acontecerá até os anos 2050 desde século XXI (21)?  

 

2. Agora, observe a pirâmide do Afeganistão A pirâmide ao lado nos revela que o Afeganistão 

pertence a que grupo de países, conforme vimos 

acima? 

 

 E que características poderiam ser apontadas 

sobre tal população? Para responder veja 

acima. 
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TEMA: O BRASIL E AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Os fluxos migratórios vêm mudando sua lógica no território brasileiro 

Durante o período de colonização ou seja durante os tempos posteriores, vários povos 

ocuparam o nosso país, a maioria formada por europeus, mas também chineses, japoneses, 

latino-americanos, entre outros. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de 

grupos estrangeiros no Brasil, advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países 

subdesenvolvidos e a tendência é que as imigrações atuais no Brasil continuem aumentando, 

sobretudo de populações advindas de países subdesenvolvidos ou com uma precária situação 

econômica, além de povos de regiões marcadas por grandes conflitos, com destaque para povos 

da Palestina.  

Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil, através da Amazônia, 

em busca de emprego e melhores condições de vida. Durante a Copa do Mundo de 2014, o 

mesmo processo ocorreu, destacando-se os imigrantes oriundos de Gana, que se deslocaram 

para o Brasil em função do torneio, mas não retornaram para o seu país de origem. Outros países 

que se destacaram no envio de imigrantes foram Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Da 

mesma forma que o número de estrangeiros no Brasil vem aumentando, o número de brasileiros 

no exterior vem diminuindo.  

Entre 2004 e 2012, a presença de brasileiros fora do país caiu pela metade, de 4 milhões 

para 2 milhões, com o principal destino de moradia sendo Portugal. O que se percebe é que as 

recentes evoluções do Brasil no cenário econômico, além da relativa prosperidade dos países 

emergentes frente à crise financeira no mundo desenvolvido, vêm contribuindo para que países 

em desenvolvimento – principalmente os do grupo do BRICS – tornem-se lugares atrativos para 

as rotas migratórias internacionais. Mas a expansão das imigrações atuais no Brasil vem 

acompanhada por uma série de fatores, a saber: 

 aumento da xenofobia: o Brasil, apesar de sua internacionalmente reconhecida receptividade, 

vem aumentando os casos de xenofobia, sobretudo para com as populações advindas de 

países subdesenvolvidos. Para parte da população, os grupos estrangeiros trazem doenças, 

“roubam” vagas de empregos e “ameaçam” a identidade cultural do país. O curioso é que 

esses argumentos são semelhantes aos impostos aos brasileiros no exterior, notadamente na 

Europa. 

 condições de vida precárias: muitos dos estrangeiros no Brasil sofrem com as precárias 

condições de vida que aqui encontram, sobretudo no momento em que chegam, quando 
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ainda não dispõem de emprego, moradia, comida e dinheiro, além de sequer conhecerem o 

idioma português. Isso demanda maiores esforços das autoridades para atender as 

necessidades básicas desses povos, a fim de que condições básicas de direitos humanos 

sejam cumpridas. Não são poucos os casos de trabalhos análogos ao escravo praticados no 

país, sobretudo com migrantes haitianos na região Norte. 

 aumento do tráfico de pessoas: com o Brasil tornando-se um novo centro de atração de 

imigrantes ilegais, aumenta o número de tráfico de pessoas. Atualmente, os principais 

esforços do governo brasileiro é de investigar e punir a prática desses grupos, que além de 

cobrarem alto pela “ajuda” na imigração ilegal, cometem vários crimes contra os direitos 

humanos durante o percurso. 

Muitas pessoas imaginam que os imigrantes sejam prejudiciais para a economia, 

sobretudo no sentido de elevar o desemprego, mas isso não é totalmente uma verdade. Em 

muitos casos, registra-se a presença de imigrantes com formação em nível superior ocupando 

cargos que muitas vezes ficam ociosos por aqui por falta de capacitação técnica, embora o 

número de pessoas com formação superior no Brasil tenha aumentado significativamente na 

última década.  

Apesar de ser necessário o estabelecimento de um maior controle sobre o número de 

imigrações atuais no Brasil, além de um maior empenho no combate a quadrilhas de tráfico de 

pessoas, é preciso também atender as necessidades básicas daqueles que aqui chegam. Um 

exemplo é o caso dos migrantes advindos do Haiti: eles não poderiam permanecer no Brasil 

segundo nossas leis de imigração, mas muitos receberam vistos humanitários, haja vista que uma 

deportação em massa e imediata poderia transformar-se em um terrível crime de violação aos 

Direitos Humanos. Por Rodolfo Alves Pena - Mestre em Geografia 

 

Referência: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/imigracoes-atuais-no-brasil.htm. 

Vídeo disponível - http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/numero-de-pedidos-de-refugio-cresce-800-em-

quatro-anos-no-brasil.html. 

 

QUESTÕES 

1. A migração pode ser definida como: 

(   ) A entrada de migrantes em um determinado país. 

(   ) A saída de migrantes de um determinado país para outro. 

(   ) O deslocamento populacional pelo território de um país. 

(  ) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 

crescimento populacional. 

(   ) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 

 

2. Os imigrantes mencionados na reportagem são oriundos de países? 

   (  ) desenvolvidos             (  ) subdesenvolvidos  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/imigracoes-atuais-no-brasil.htm
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/numero-de-pedidos-de-refugio-cresce-800-em-quatro-anos-no-brasil.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/numero-de-pedidos-de-refugio-cresce-800-em-quatro-anos-no-brasil.html
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3. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar 

para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem: 

(   ) econômica. 

(   ) política. 

(   ) cultural. 

(   ) ambiental. 

(   ) religiosa. 

 

4. Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis 

por esse fenômeno no Brasil.  

 

5. Quais eram as condições de vida desses migrantes? 

 

6. O que é “Xenofobia”? 

 

7. Muitas pessoas imaginam que os imigrantes sejam prejudiciais para a economia, sobretudo no 

sentido de elevar o desemprego. Acha que isso é uma forma de preconceito? 

 

8. Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o 

nome de: 

a) emigrante. 

b) forasteiro. 

c) imigrante. 

d) peregrino. 

e) gringo. 

 

9. Como você acha que o governo brasileiro deveria agir nesses tipo de situação? 

 

TEMA: PANORAMA DA POPULAÇÃO MUNDIAL  

 

https://www.google.com/search?q=imagem+de+natalidade+e+fertilidade 

 

Taxa de natalidade e taxa de mortalidade são importantes indicadores estatísticos do 

crescimento demográfico. O estudo dos dados fornecidos por esses indicadores ajuda a 

https://www.google.com/search?q=imagem+de+natalidade+e+fertilidade&tbm
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compreender a dinâmica populacional e a entender sua relação com variáveis que influenciam o 

desenvolvimento, como migrações, qualidade de vida, fatores socioeconômicos e localização. 

Taxa de natalidade - Esse indicador representa o número de nascidos vivos no período de 

um ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o 

nascimento. Representa a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da 

população. 

Essa taxa é calculada a cada mil habitantes, e seu resultado é apresentado em 

permilagem (número por mil).  

Observe abaixo um exemplo hipotético de cálculo de taxa de natalidade: 

População total do país: 1 300 000 habitantes 

Nascimentos em um ano: 10 000 

Taxa de natalidade: 

10 000 x 1000 = 7,69‰ 

1 300 000               

O resultado do cálculo acima indica que nascem, no país em questão, aproximadamente 8 

crianças a cada 1000 habitantes no período de um ano. 

→ Taxa de natalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

Países subdesenvolvidos apresentam elevadas taxas de natalidade em decorrência da 

ineficácia das políticas públicas relacionadas à saúde, à educação e ao mercado de trabalho. Boa 

parte da população enfrenta condições de vida miseráveis e falta de acesso a recursos básicos. 

Já nos países desenvolvidos, é comum que essa taxa apresente-se em declínio ou 

reduzida. Nesses países, as políticas públicas normalmente atendem com eficiência à população: 

há planejamento familiar, o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho é maior e o 

acesso à saúde e a métodos contraceptivos faz parte da realidade da maioria das famílias. 

Taxa de mortalidade - Esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período 

de um ano. Essa taxa é calculada a cada mil habitantes e reflete a relação entre o número de 

mortos anuais e a população total de um determinado lugar. Esse resultado é dado em 

permilagem.  

Observe abaixo um exemplo hipotético de cálculo de taxa de mortalidade: 

População total do país: 5 500 000 habitantes 

Óbitos em um ano: 30 000 

Taxa de mortalidade: 

30 000 x 1000 = 5,45‰ 

5 500 000              
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O resultado do cálculo indica que morrem, no país em questão, aproximadamente 5 

pessoas a cada 1000 habitantes no período de um ano. 

  → Taxa de mortalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

Os países subdesenvolvidos, geralmente, apresentam essa taxa elevada, visto que a 

população carece de políticas públicas eficientes que garantam uma boa qualidade de vida, 

educação e inserção no mercado de trabalho. 

Já nos países desenvolvidos, essa taxa apresenta-se reduzida, já que nesses países o 

acesso às políticas públicas, à saúde, ao saneamento básico e à educação é eficaz, 

possibilitando uma boa qualidade de vida à maioria da população.  

Taxa de mortalidade infantil: A taxa de mortalidade infantil representa o número de 

crianças que morrem antes de completar um ano de idade e é calculada a cada mil crianças 

nascidas vivas no período de um ano. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef)1, a redução da mortalidade infantil é uma das mais importantes metas nas 

políticas para a infância de todos os países. Número de óbitos no primeiro ano de vida: 100 

Nascimentos em um ano: 10000 

Taxa de mortalidade infantil: 

100 x 1000 = 10‰ 

10000            

O resultado do cálculo indica que morrem, antes de completarem um ano de vida, 10 

crianças a cada 1000 crianças nascidas vivas no período de um ano, no país em questão. 

Crescimento vegetativo: Por meio das taxas de natalidade e de mortalidade, é possível 

calcular o crescimento vegetativo de uma população. Também chamado de crescimento natural, 

representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. 

Se em um determinado local o resultado da taxa de natalidade é maior que o de mortalidade, a 

população está crescendo. Se a taxa de mortalidade for maior que a de natalidade, a população 

do local está diminuindo. Caso as taxas apresentem-se iguais, significa que a população mantém-

se estável e há um crescimento demográfico zero. 

Taxa de fecundidade: Taxa de fecundidade representa a média de filhos por mulher ao 

longo de seu período fértil, entre 15 e 49 anos aproximadamente. Os países subdesenvolvidos, 

geralmente, apresentam elevação dessa taxa. É comum que as mulheres desses países procriem 

mais em decorrência da falta de acesso à saúde, a métodos contraceptivos e à educação. Já nos 

países desenvolvidos, há um declínio dessa taxa, refletindo no envelhecimento populacional e na 

diminuição da população economicamente ativa (população inserida no mercado de trabalho). 

Taxas de natalidade e de mortalidade no mundo:  

O crescimento populacional é expressivo no mundo todo, apesar de estudos - como a 

revisão apresentada em 2017 por meio das Perspectivas da População Mundial elaborado pelas 

Nações Unidas 2 - indicarem uma queda nas taxas de crescimento, principalmente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Algumas previsões da Organização das Nações Unidas 3 

apontam que, por volta de 2050, após atingir 10 bilhões de habitantes, a população do mundo 

começará a diminuir. Em países como a China, é possível encontrar políticas de controle de 
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natalidade com o objetivo de diminuir a população do país, que é o mais populoso do mundo. O 

governo chinês acredita que conter o número de nascimentos afetará positivamente na melhoria 

de vida dos habitantes, na diminuição da pobreza e na garantia de alimentação. A diminuição 

dessas taxas, no entanto, acarreta problemas, pois há um elevado número de idosos nesses 

países, o que demanda maiores gastos com sistemas de saúde e de previdência. Outro reflexo é 

a redução da população economicamente ativa e, consequentemente, a redução do número de 

adultos em idade pró - ativa. 

Países com maiores taxas de natalidade Países com maiores taxas de mortalidade 

1. Níger – 50‰  

2. Mali – 47‰ 

3. Uganda – 44‰   

4. Zâmbia – 43‰ 

5. Burkina Faso – 41‰ 

1. Ucrânia – 17‰  

2. Letônia - 16‰  

3. Lituânia - 16‰  

4. Bulgária – 16‰  

5. Lesoto – 15‰ 

Dados IBGE – 2014 

 

Taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil: 

A análise das taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil permite identificar algumas 

tendências demográficas. Uma delas é a diminuição da taxa de natalidade, consequente de uma 

significativa melhora na qualidade de vida dos brasileiros. Outro fator relevante nessa redução é o 

aumento da urbanização, que alterou o modo de vida da maioria das famílias brasileiras.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística5, a taxa de natalidade no 

Brasil apresenta decréscimo ao longo dos anos. No ano de 2000, a taxa de natalidade era de 

20,86 por mil habitantes. Em 2005, a taxa caiu para 18,15 a cada mil habitantes, chegando a 

14,16 por mil habitantes em 2015. A taxa de mortalidade também apresenta uma queda, apesar 

de ser menos expressiva do que a taxa de natalidade. No ano 2000, a taxa de mortalidade era de 

6,67 a cada mil habitantes, caindo para 6,20 por mil habitantes em 2005. Em 2015, o número caiu 

para 6,08 por mil habitantes.  

Outro aspecto relevante para análise da dinâmica populacional brasileira refere-se ao 

número de jovens, que apresenta tendência de diminuição, um reflexo da queda das taxas de 

natalidade e de fecundidade. Em contrapartida, o aumento do número de idosos aponta uma 

melhoria na expectativa de vida dos brasileiros, mas não descarta a dificuldade para 

sobreviverem, visto que o Brasil enfrenta problemas na esfera previdenciária. 

 

REFERÊNCIA: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-taxa-mortalidade.htm 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-taxa-mortalidade.htm


55 
 

ATIVIDADE 

1. O que você entende por taxa de natalidade e mortalidade? 

 

2. Por que a taxa de natalidade têm caído nos últimos anos? 

 

3. Qual o país com maior taxa de mortalidade conforme o IBGE de 2014? 

 

4. Qual a média de filhos no Brasil? 

 

5. Como se calcula a taxa de natalidade e mortalidade? 

 

6. Qual o país com maior taxa de natalidade? 

 

7. Sobre as taxas de natalidade e mortalidade, assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as proposições falsas: 

(   ) Taxa de natalidade representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. 

(   ) Taxa de mortalidade representa o número de mortes ocorridas no período de um ano a cada 

mil habitantes. 

(   ) Taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem até completar 10 

anos de idade, calculado até mil crianças. 

(  ) Crescimento vegetativo representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade no período de um ano. 

 

8. Faça a correlação correta a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano. 

(1) Taxa de natalidade 

(2) Taxa de mortalidade 

(3) Taxa de fecundidade 

(4) Crescimento vegetativo 

(5) Mortalidade infantil 

(   ) Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculado 

a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. 

(   ) Representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. 

(  ) Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da 

população. É calculada a cada mil habitantes. 

(  ) Representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada mil 

habitantes. 

(   ) Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um 

ano. 
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9. A respeito dos fatores que contribuem para a queda da taxa de fecundidade no país, avalie as 

proposições a seguir: 

I) O êxodo rural acentuado e a urbanização são fatores significativos que contribuem para a 

queda do número de filhos por mulher no Brasil. 

II) A disseminação do uso de métodos contraceptivos (pílula, camisinha, diafragma e outros) é um 

fator importante para o decréscimo da taxa de fecundidade. 

III) Os gastos com a criação dos filhos, cada vez mais elevados, especialmente com escolas, 

creches, saúde, lazer e outros são elementos que cooperam para o declínio da taxa de 

fecundidade brasileira. 

Estão incorretas as alternativas: 

a) II e III.     b) I e II.     c) Apenas a II.     d) Nenhuma alternativa.   e) I, II e III. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os fatores que explicam o envelhecimento 

da população brasileira. 

(  ) Aumento da taxa de fecundidade e declínio do crescimento vegetativo. 

(  ) Aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade infantil. 

(  ) Decréscimo da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. 

(  ) Crescimento vegetativo acelerado e densidade demográfica elevada. 

(  ) Combinação entre aumento da fecundidade e declínio da mortalidade infantil 

 

TEMA: MIGRAÇÕES INTERNAS NO BRASIL 

 

 

Dentre os fatores que influenciam os processos migratórios, o trabalho é o preponderante. 

Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município. São as chamadas 

migrações internas, que são aquelas em que as pessoas se deslocam dentro de um mesmo 

território. 
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Dentre as migrações internas temos os seguintes movimentos: 

Êxodo rural: tipo de migração que se dá com a transferência de populações rurais para o espaço 

urbano. As principais causas são: a industrialização, a expansão do setor terciário e a 

mecanização da agricultura. 

Migração Urbano-Rural: tipo de migração que se dá com a transferência de populações urbanas 

para o espaço rural. Hoje em dia é um tipo de migração muito incomum. 

Migração urbano-urbano: tipo de migração que se dá com a transferência de populações de uma 

cidade para outra. Tipo de migração muito comum nos dias atuais. 

Migração sazonal: tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É 

uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local, em determinado período 

do ano, e posteriormente volta, em outro período do ano. É conhecida também de transumância. 

É o que acontece, por exemplo, com os sertanejos do Nordeste brasileiro. 

Migração pendular: tipo de migração característico de grandes cidades e regiões metropolitanas, 

no qual centenas ou milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de sua casa (em 

determinada cidade) em direção ao seu trabalho (que fica em outro município), retornando no 

final do dia. 

Migração de retorno: é o deslocamento de pessoas para sua região de origem, após ter migrado. 

É o que ocorreu na região Nordeste a partir dos anos 1980, com a melhora da economia local. O 

maior desenvolvimento das regiões Nordeste e o norte de Minas Gerais, melhores oportunidades 

de emprego, saneamento básico e condições de vida são alguns dos indicadores da migração de 

retorno da região sudeste. Na Região Metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a 

região entre 2000 e 2010, eram migrantes de retorno 

As migrações podem ser desencadeadas por fatores religiosos, psicológicos, sociais, 

econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos 

fluxos migratórios é o de ordem econômica, uma vez que o modelo de produção capitalista cria 

espaços privilegiados para instalação de indústrias, forçando indivíduos a se deslocarem de um 

lugar para outro em busca de melhores condições de vida e à procura de emprego para suprir 

suas necessidades básicas de sobrevivência. Um modelo de migração muito comum no Brasil, 

que se intensificou nas últimas cinco décadas, é o êxodo rural. O modelo econômico que favorece 

os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas têm como 

consequência a expulsão da população rural. 

A região Sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos 

migratórios do país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer maiores 

oportunidades de emprego em razão do processo de industrialização desenvolvido. No entanto, 

nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas para os 

migrantes, pois após a década de 1970, a estagnação econômica que atingiu e ainda atinge a 

indústria brasileira afetou negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do Sudeste, 

gerando pouca procura de mão de obra, ocasionando a retração desses fluxos migratórios. 

Assim, as regiões Norte e Centro-Oeste, que já captavam alguma parcela desse movimento, 

tornaram-se destinos da migração interna do Brasil.  

As políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foram determinantes para esse 

redirecionamento dos fluxos migratórios no Brasil. A construção de Brasília, os investimentos em 



58 
 

infraestrutura, novas fronteiras agrícolas, entre outros fatores, contribuíram para essa nova 

distribuição. O Sudeste continua captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe 

muito mais gente do que perde. O Centro-Oeste também recebe mais migrantes do que perde, 

sendo, atualmente, o principal destino dos fluxos migratórios no Brasil. O Sul e o Norte são 

regiões onde o volume de entrada e saída de migrantes é mais equilibrado. A Região Nordeste 

tem recebido cada vez mais migrantes, sendo a maioria proveniente do Sudeste (retorno), porém, 

continua sendo a região que mais perde população para as demais. 

Referências: 

ALMEIDA, Regis Rodrigues de. "Migrações internas"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/migracoes-internas.htm. Acesso em 25 de maio de 2020. 

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. "Migração interna no Brasil"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm.  Acesso em 25 de maio de 2020. 

QUESTÕES 

1. Quais as principais migrações internas no Brasil? 

2. Qual o principal fatores das migrações internas no Brasil? 

3. O que ocorreu com os deslocamentos de pessoas no território brasileiro entre 1980 a 2010? 

4. Quais são os estados ou regiões que mais atraem migrantes? 

5. Pesquise os nordestinos são os que mais migram? 

6. Quais são os motivos da migração de retorno registrada na Região Sudeste? 

7. Quais foram os principais motivos que estimularam a mudança dos imigrantes do campo para 

a cidade? 

8. O que é migração de retorno no Brasil? 

9. Migração sazonal é que tipo de migração? 

10. Os migrantes tiveram um papel fundamental na expansão das atividades econômicas e na 

organização do espaço brasileiro. Desde a década de 1930, fluxos migratórios cruzaram o 

país nas mais diversas direções. Desde o início do século XXI, um dos movimentos mais 

significativos da população migrante é: 

(   ) A marcha para o Centro-Oeste do país, em busca de fronteiras agrícolas. 

(   ) O retorno aos estados de origem, principalmente do Sudeste para o Nordeste. 

(   ) A de pequenos agricultores em direção às terras da Campanha Gaúcha. 

(   ) Em direção à cidade de São Paulo, após sua transformação em cidade global. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/migracoes-internas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 – Basquetebol 

Tática no Basquete 

A tática aplicada ao Basquetebol significa a utilização de recursos para definir situações 

durante um jogo, englobando os sistemas de jogo (defensivos e ofensivos), situações grupais 

(marcações por zona 2×2 e 3×3, por exemplo) e individuais, podendo ser resumida como: “o que 

fazer” para resolver uma determinada situação. 

Variações de defesa no Basquete 

Defesa individual 

A marcação individual no basquete é utilizada quando um jogador de defesa marca 
“homem a homem” um atleta da equipe adversária. Ou seja, cada defensor deve acompanhar 
especificamente um jogador do time que tem a posse de bola.  

Normalmente, a definição de qual jogador deverá ser marcado por cada defensor leva em 
consideração as posições dos atletas do time e a altura.  

 

 

Defesa por zona 

Enquanto na marcação individual cada jogador se responsabiliza por acompanhar um adversário, 

na marcação por zona os atletas são responsáveis por defender uma área (ou zona) da quadra. 

   

 

Responda 

1- Qual a importância da tática no basquete? 

2- Aponte as principais características das defesas por zona e individual. 
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Atividade 2 - Sistema ofensivo no Basquete 

Em relação aos sistemas ofensivos, estes são delimitados na tentativa de se maximizar o 

objetivo principal do jogo: fazer cestas no adversário, atacando a cesta (meta) com máxima 

eficácia possível. 

O ataque pode ser dividido em duas fases: primeira, aquela derivada da recuperação 

imediata da posse de bola através de um rebote defensivo, de um roubo de bola, do erro do 

adversário etc., o que implica numa situação denominada de contra-ataque. 

No Basquetebol, o contra-ataque é um termo associado a um sentido de uma resposta 

imediata contra o ataque do adversário, com outro ataque, de forma inesperada, sem 

possibilidades de uma organização defensiva prévia. 

 

 

 

Responda: 

 

Os números de 1 a 5 representam as posições dos jogadores do basquete. Escreva o 

nome de cada uma das posições e uma função dentro do jogo. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Dança 

A dança é uma das modalidades artísticas que consiste em movimentos corporais, 

acompanhados de música.  

Cada país possui sua cultura, a dança sempre está envolvida. O Brasil é um país de 

aculturação diversificada, na qual recebeu influência de vários países, por isso temos diversos 

gêneros de dança.  

Videodança 

É uma forma pensada de unir a linguagem da dança e do audiovisual, que se tornam uma 

única obra, na qual há a criação coreográfica, de roteiro, enquadramento, ângulos, planos, cores, 

locação (lugares em que o vídeo será gravado), sons, trilha sonora e etc. 

Diferentemente de um videoclipe, a videodança não visa à divulgação de um músico ou 

conjunto, mas à criação de uma obra artística. 

https://youtu.be/aKgKhPzMiFA https://youtu.be/GU7qUWwP6Rc 

 

Atividades 

1- Você já assistiu uma videodança? Descreva.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2- Qual é a principal característica da videodança? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3- Basta registrar em vídeo uma coreografia para se ter uma videodança? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4- Aprecie a videodança “Duas, uma” dirigida por Luciana Ponso e Cavi Borges e interpretada 

por Flavia Tapias, em <https://youtu.be/aKgKhPzMiFA>. Escreva sua opinião sobre a obra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/aKgKhPzMiFA
https://youtu.be/GU7qUWwP6Rc
https://youtu.be/aKgKhPzMiFA
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5- Aprecie a “Videodança de Abertura” da Cia Juvenil de Dança, em 

<https://youtu.be/GU7qUWwP6Rc>. Escreva sua opinião sobre a obra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6- Qual videodança você mais gostou? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7- Qual gênero de dança você mais aprecia ou pratica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8- Alguns gêneros de dança também possuem o nome de gêneros musicais. Cite 4 exemplos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9- Observe as imagens abaixo. Desenhe dois esquemas diferentes de movimentos de dança.  

 

Exemplo Esquema 

 

https://youtu.be/GU7qUWwP6Rc
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Esquema 1 Esquema 2 

 

Dança Indígena 

 A dança e a música tiveram e ainda têm um papel religioso dentro da cultura indígena. 

Geralmente a dança é realizada em rituais e festividades religiosos em agradecimento ou como 

forma de pedidos às divindades. 

 Podendo ser realizada individualmente ou em grupo, geralmente as danças são feitas por 

pessoas com os corpos pintados, pois a pintura corporal também é um elemento da simbologia 

religiosa indígena. 
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Atividade 

Faça uma pesquisa no site: www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca-indigena  

e responda as questões abaixo. 

1. O que são as danças indígenas? 

2. Quais são as danças indígenas? 

3. Qual é a função da dança para os povos indígenas? 

4. Qual a importância da máscara indígena e o que ela simboliza? 

Frevo 

 As origens do frevo estão relacionadas ao contato dos sons das bandas marciais com o 

movimento dos capoeiristas durante o século XIX, em Recife. 

 Na dança do frevo, os dançarinos usam roupas e sombrinhas coloridas, as quais auxiliam 

no equilíbrio dos passistas durante as acrobacias. 

 A relação com a capoeira pode ser notada em alguns dos 

passos do frevo. 

 No frevo, os papéis e movimentos na dança se modificam 

de acordo com a idade, mas em geral, a distensão dos 

membros, os saltos e a expressão de vigor e alegria nos rostos 

dos dançarinos são as principais características. 

 

Atividade 

Faça uma pesquisa no site www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/frevo e responda as 

questões abaixo. 

1. Qual a origem do frevo e porquê desse nome? 

2. Quais são as características do frevo? 

3. Qual a região do país a que pertence o frevo? 

4. Qual a importância do frevo? 

5. Quais são os adereços e figurinos do frevo? 

   

 

http://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca-indigena
http://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/frevo
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INGLÊS 

Como funciona o comparativo de igualdade em inglês? 

É feito com a construção (as + adjetivo + as), e equivale a tão...quanto em português.  

 

                         Exemplos: (as + polite + as = tão educada quanto) 

  

a) Ela é tão educada quanto a irmã: She is as polite as her sister. 

b) Ele não é tão jovem quanto você: He isn't as young as you. 

c) Elas não são tão legais quanto parecem ser: They're not as nice as they seem to be. 

 

Questão 1- Com base nas explicações e exemplos acima, passe as sentenças        a seguir para 

o inglês. 

 

a) Ele é tão velho quanto eu: ______________________________________________________ 

b) Nós estamos tão confiantes quanto eles:___________________________________________ 

c) O Vasco não é tão popular quanto o Flamengo:______________________________________ 

d) Meu irmão é tão forte quanto você:________________________________________________ 

e) O céu é tão azul quanto o Oceano:________________________________________________ 

f) Maria é tão divertida quanto João:_________________________________________________ 

 

O 'comparativo de inferioridade' tem essa construção (less + adjetivo + than) não é tão 

comum, e, frequentemente, usa-se em seu lugar o 'comparativo de igualdade na forma 

negativa'. Vejam exemplos: 

 

O Comparativo de Inferioridade pode ser formado assim: 

(less + adjetivo + than = less expensive than = menos cara do que) 

 

a) My house is less expensive than your. / Minha casa é menos cara do que a sua. >> 

Comparativo de inferioridade 

 

b) My house isn't as expensive as your. / Minha casa não é tão cara quanto a sua. >> 

Comparativo de igualdade na forma negativa. 

 

c) He is less rich than Mike. /Ele é menos rico do que o Mike.>> Comparativo de inferioridade. 

 

d) He isn't as rich as Mike. /Ele não é tão rico quanto o Mike. >> Comparativo de igualdade na 

forma negativa. 
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Questão 2- Com base nas explicações acima, reescreva as sentenças a seguir usando 

o comparativo de inferioridade 

a) I'm not as intelligent as her. 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

b) She's not as old as Bart. 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

c) Brazil isn't as rich as Germany.  

R:____________________________________________________________________________ 

 

Questão 3- Traduzam as frases a seguir para o português. 

a) They are less beautiful than the Brazilians. 

R:____________________________________________________________________________ 

 

b) History is less difficult than Math.  

R:____________________________________________________________________________ 

 

c) Como se diz "Futebol é menos chato do que basquete" em inglês?  

R:____________________________________________________________________________ 

 

 

‘Comparativo de superioridade’ tem a formação um pouco diferente porque alguns 

adjetivos acrescentam-se “-er” (adjetivo -er + than) ou (more + adjetivo + than) 

 

Observe os exemplos:   

 

a) My husband is taller than me. (Meu marido é mais alto que eu). 

 

      b) Brigadeiro is more delicius than fruit. (Brigadeiro é mais gostoso que fruta). 

 

Vamos entender essa diferença: 

 

Short adjetives (adjetivos curtos) Long adjetives (adjetivos longos) 

adjetive –er + than more +adjetive + than 

rich Beautiful 

tall Expensive 



67 
 

A outra regra do adjetivo é quando temos o encontro CVC = consoante, vogal, 

consoante. Você dobra a última letra e acrescenta –er. 

 

Regras:  

 

big = bigger + than 

hot = hotter + than 

 

Quando o adjetivo terminar em: 

Y acrescenta-se –ier      Pretty → Prettier + than Easy → easier + than 

 

Quando o adjetivo terminar em: 

E acrescenta-se apenas o r + than / Ex: nice →nicer + than 

Nos adjetivos irregulares a grafia muda completamente observe: 

good better + than 

bad worse + than 

far Further + than 

 

Questão 3- Seguindo o exemplo, faça o mesmo nas demais frases. 

Exemplo:  

She is younger than me. [You are] 

You are younger than me. (Você é mais novo do que eu.) 

 

a) She is more popular than you. (We are) 

______________________________________________________________________________ 

 

b) He is more handsome than John. (They are) 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Jane is older than Ted. ( I am) 

______________________________________________________________________________ 

 

d) She is nicer than Maria. (You are) 

______________________________________________________________________________ 

 

O ‘superlativo’ compara um elemento com o todo, vejam nos exemplos: 

a) Russia is the biggest country in the world. 

 

b) Brazil is the most beautiful country. 
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Regra na formação do superlativo 

 

Short adjetives (adjetivos curtos) Long adjetives (adjetivos longos) 

the + adjetive + est the most + adjetive 

the tallest the most expensive 

the oldest the most handsome 

the nicest the most beautiful 

 

Quando temos no ‘superlativo’ o encontro CVC = consoante, vogal, consoante. O 

adjetivo estará acompanhado de the e acrescenta-se –est, dobra a última letra nos adjetivos 

curtos. 

Regras:  

big = the biggest  

hot = the hottest 

       

Quando o adjetivo terminar em: 

Y acrescenta-se –iest = Pretty →  the prettiest 

 

Nos adjetivos irregulares a grafia muda completamente observe: 

good best 

bad worst 

 

Questão 4- Agora responda às questões abaixo usando o superlativo do adjetivo correto. 

 

a) I have three apples. This yellow apple is the ______. 

(    ) littlest (    ) smallest (    ) most little 

 

b) This book is the ______ book I have ever read. 

(    ) longest (    ) longer (    ) most long 

 

c) Anna bought four dresses. The green one is the ______. 

(    ) prettiest (    )   most pretty (   )  more pretty 
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d)  She is the ______ girl in the class. 

(    ) smart (    ) smarter (    )  smartest 

 

e)  Mount Everest is the ______ mountain in the world. 

(   ) most high (    )  higher (    )   highest 

           

f) The black pants are the ______. 

(    )  expensive (    ) most expensive (    ) more expensive 

 

g) That is the _____ cake I have ever eaten. 

(   ) best (   ) better (     ) more good 

   

h) What is the ______ movie you have ever seen? 

(    ) worst (    ) baddest (    ) most bad 

 

i) Which homework is the ______? 

(    ) important (    ) most important (    ) more important 

 

j) The Missouri River is the ______ river in the United States. 

(    ) most long (    ) longer (    ) longest 

 

Questão 5- Marque os opostos. 

(1) fast    (     ) short 

(2) cheap    (     ) narrow 

(3) wide    (     ) light 

(4) dangerous   (     ) slow 

(5) near    (     ) beautiful 

(6) dark    (     ) safe 

(7) thin    (     ) expensive 

(8) long    (     ) fat 

(9) ugly    (     ) far 
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Questão 6- Observe a tirinha e responda o que se pede 

 

 

a) Assinale o grau de comparativo existente na primeira fala do quadrinho. 

(    ) inferioridade (    ) igualdade (    ) superioridade 

 

b) Agora traduza a tirinha. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


