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2º ROTEIRO DE ESTUDO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 3º TERMO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 
Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 Se 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 e seu nome completo. 

 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 em casa 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.  

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir e responda as questões: 

Nossa vida  

 Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava que 

qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambaí, Estado de 

Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda pro lado dos Gerais da Bahia, bem perto da 

fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande 

banco, apoiado pelo governo.   

 A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, 

tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro. E a gente era 

obrigada a trabalhar de sol a sol.   

 ─ Trabalho escravo. ─ disseram os peões de Mambaí que já tinham passado por isso. 

 ─ Mas usar criança é judiação! ─ falou um dia o dono do bar.   

 Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica 

mais barato. Quatro ou cinco custam o mesmo que um adulto, comem menos, obedecem melhor 

e cada uma faz o trabalho de gente grande.   

 O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direito. Ouvi 

falar de gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro.   

 Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem... Minha mãe não sabia que a 

comida na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança. Mas não era, não. De 

manhãzinha, café aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir ─ macarrão puro ou 

arroz com farinha.   

 Pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho catorze 

anos. Sou forte. Mas meus irmãos e um monte de outras crianças com corpinho fraco faziam 

serviço pesado de adulto ─ roçar e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O 

pior era carregar carrinhos de mão pesados, cheios de material para a lavoura.   

 Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia.   

 Paula Saldanha. “Heróis dos Gerais”. São Paulo, FTD, 1998, p. 7-9.  

Questão 1 – O objetivo do texto é:  

(     ) divulgar algo.   (     ) noticiar um fato.   (     ) narrar uma história.   

 

Questão 2 – Na parte “Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores 

porque fica mais barato.”, o narrador revela:  

(     ) o motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores.   

(     ) a finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores.   

(     ) a consequência de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores.   



Questão 3 – O narrador do texto expõe uma opinião na passagem: 

 (     ) “Era o projeto de um grande banco, apoiado pelo governo.” 

 (     ) “De manhãzinha, café aguado com pão duro.” 

 (     ) “Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia.”   

 

Questão 4 – A expressão grifada que indica um lugar  encontra- se no trecho:  

 (     ) “Lá em casa, a situação estava difícil.” 

 (     ) “No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado.” 

 (     ) “No almoço, só coisa de entupir ─ macarrão puro ou arroz com farinha.”  

 

Questão 5 – Em “Achava que era frescura de criança.”, o narrador expressa o pensamento:  

(     ) de seu pai.  (     ) de sua mãe.  (     ) do capataz da fazenda.  

 

Questão 6 – Na frase “Mas não era, não.”, a repetição do termo “não”:  

(     ) reforça a negação.  

(     ) indica uma correção.  

(     ) estabelece uma contradição 

 

Questão 7 – No segmento “Pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar 

firme.”, a palavra “firme” exprime: 

 (     ) o meio com que o capaz fazia a gente trabalhar.  

 (     ) o modo com que o capaz fazia a gente trabalhar.  

 (     ) a intensidade com que o capaz fazia a gente trabalhar.  

 

Questão 8 – Segundo o narrador, ele e seus irmãos realizavam serviços bem pesados na 

fazenda dos Gerais da Bahia. O pior deles era:  

 (     ) “roçar” 

 (     ) “capinar” 

 (     ) “carregar carrinhos de mão pesados”  

 

 



Questão 9 - O trecho em que se registra característica de personagem é : 

(     ) " A gente morava em Mambaí, Estado de Goiás." 

(     ) " A mãe achava que qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida." 

(     ) " Minha mãe não sabia que a comida na fazenda era ruim. " 

(     ) " Meus irmãos e um monte de outras crianças com corpinho fraco faziam serviço pesado de 

adulto." 

 

QUESTÃO 10- Em " E a gente era obrigado a trabahar de sol a sol ." A alternativa em que se 

encontra o significado da expressão sublinhada é : 

(     ) do meio-dia até a meia-noite. 

(     ) na maior parte do dia. 

(    ) do início ao final do dia. 

(    ) do fim do dia ao início do outro dia. 

 

Questão 11- observe os trechos abaixo: 

 I - "Trabalho escravo." (3º parágrafo) 

II - "Mas usar criança é judiação." (4º parágrafo) 

 

a) Nas frases acima, a fala dos personagens indica : 

(     ) pedido                   (     ) opinião                         (     ) ordem             (     ) ironia 

 

b) Na fala da personagem da frase II, o verbo "usar" poderia ser substituído sem alteração de 

sentido por : 

(     ) incentivar 

(     ) explorar 

(     ) desprezar 

(     ) surpreender 

(     ) assustar 

 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões: 

Daine dos Santos 

 Daiane dos Santos é uma das maiores ginastas artísticas que o Brasil já conheceu. Mas 

sua carreira começou de um jeito bem inusitado.  

 Nascida em Porto Alegre em 10 de fevereiro de 1983, Daiane sempre foi muito atlética. Ela 



foi descoberta pela professora Cleusa de Paula enquanto brincava em uma praça.  

 A professora apostou no talento nato da menina e convidou-a para treinar na AACETE 

(Associação dos Amigos do Centro Estadual de Treinamento Esportivo) e depois no Grêmio 

Náutico União. Daiane já tinha 11 anos – bem mais velha do que a maioria das ginastas iniciantes 

– mas compensou a idade com muita garra. Tanta dedicação valeu a pena: aos 16 anos, Daiane 

conquistou duas medalhas (prata no salto sobre cavalo e bronze por equipes) nos Jogos Pan-

americanos de Winnipeg (Canadá).  

 Aos 20 anos, tornou-se a primeira atleta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar 

o ouro em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Foi em 2003, no Campeonato 

Mundial de Anaheim (Estados Unidos). Daiane venceu a final da prova de solo e encantou o 

mundo ao som de “Brasileirinho”, um chorinho do compositor Waldir Azevedo. Na ocasião, 

executou pela primeira vez um movimento com alto grau de dificuldade, o duplo twist carpado. O 

movimento ficou conhecido como “Dos Santos I”, e sua variação, o duplo twist esticado, como 

“Dos Santos II”. Os anos seguintes foram de muito treino, lesões e medalhas. Daiane participou 

das principais competições de ginástica artística do mundo, quase sempre com bons resultados.  

 Quando se aposentou do esporte, aos 29 anos, colecionava dezenas de medalhas, entre 

as quais  

nove de ouro em etapas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Negra, baixinha muito 

determinada, Daiane tornou-se uma grande inspiração para os ginastas brasileiros. Hoje em dia, 

ela é empresária e participa de vários projetos que divulgam o esporte.  

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>.  

 

Questão 1 – O texto acima é: 

(     ) uma biografia.    (     ) uma entrevista.   (     ) uma reportagem. 

   

Questão 2 – Identifique o segmento que apresenta Daiane dos Santos: 

 (     ) “Daiane dos Santos é uma das maiores ginastas artísticas que o Brasil já conheceu.” 

 (     ) “Daiane participou das principais competições de ginástica artística do mundo [...]”  

 (     ) “[...] Daiane tornou-se uma grande inspiração para os ginastas brasileiros.”  

 

Questão 3 – Na oração “[...] Daiane sempre foi muito atlética.” o vocábulo grifado: 

 (     ) define uma característica de Daiane dos Santos.   

 (     ) intensifica uma característica de Daiane dos Santos.   

 (     ) complementa uma característica de Daiane dos Santos.   

 

Questão 4 – Na parte “Ela foi descoberta pela professora Cleusa de Paula [...]”, o pronome “Ela”: 

 (     ) retoma Daiane.    (     ) anuncia Daiane.    (     ) interpela Daiane.  



Questão 5 – Segundo o texto, Daiane dos Santos conquistou, aos 16 anos, medalhas: 

 (     ) na Copa do Mundo de Ginástica Artística.  

 (     ) no Campeonato Mundial de Ginástica Artística.  

 (     ) nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg (Canadá).  

 

Questão 6 – Em “Daiane já tinha 11 anos – bem mais velha do que a maioria das ginastas 

iniciantes – mas compensou a idade com muita garra.”, o termo “mas” introduz um fato: 

 (     ) que conclui o anterior.  

 (     ) que justifica o anterior.   

 (     ) que compensa o anterior.   

 

Questão 7 – No trecho “[...] tornou-se a primeira atleta brasileira [...]”, o numeral indica uma 

colocação da atleta brasileira, Daiane dos Santos. Por isso, esse numeral classifica-se como:  

(     ) ordinal.   (     ) cardinal.  (     ) multiplicativo.  

  

Questão 8 – No período “Hoje em dia, ela é empresária e participa de vários projetos que 

divulgam o esporte.”, a expressão sublinhada indica uma circunstância de:  

(     ) lugar.  (     ) modo.  (     ) tempo.  

  

Leia o texto a seguir e responda as questões :  

A abelha quando pica transmite alguma doença? 

 Na verdade, as picadas de abelhas não causam doenças. Alguns insetos carregam em sua 

saliva minúsculos seres vivos (micro-organismos) que têm capacidade de viver e multiplicar no 

corpo humano causando doenças. Mas até hoje, não foram encontrados micro-organismos na 

saliva de nossas abelhas que causem doenças.  

 O que pode acontecer é que a pessoa tenha uma alergia ao veneno da abelha. Nesse 

caso, o local da picada fica vermelho, doloroso e coça bastante. Existem casos mais graves em 

que a pessoa fica cheia de bolinhas vermelhas no corpo todo, podendo até perder a respiração, 

mas isso é, felizmente, muito raro!  

 Disponível em: <http://www.universidadedascriancas.org/>. (Com cortes). 

Questão 1 – Há um advérbio de intensidade no trecho: 

 (     ) “Alguns insetos carregam em sua saliva minúsculos seres vivos (micro-organismos) [...]” 

 (     ) “O que pode acontecer é que a pessoa tenha uma alergia ao veneno da abelha.”  

 (     ) “Existem casos mais graves em que a pessoa fica cheia de bolinhas vermelhas [...]”  

http://www.universidadedascriancas.org/


Questão 2 – No trecho apontado anteriormente, o advérbio de intensidade modifica o sentido de : 

(     ) um verbo.  (   ) um adjetivo.  (     ) um advérbio.   

 

Questão 3 – Circule o advérbio de intensidade  existente neste segmento do texto:  

 “Nesse caso, o local da picada fica vermelho, doloroso e coça bastante.”  

 

Questão 4 – No segmento acima, o advérbio sublinhado intensifica o sentido: 

(     ) do adjetivo “vermelho”.  (     ) do adjetivo “doloroso”. (     ) do verbo “coça”.  

  

Questão 5 – Na passagem “[...] mas isso é, felizmente, muito raro!”, há um advérbio que exprime 

intensidade. Assinale-o:  

(     ) “felizmente”.                 (     ) " muito "                         (     ) " raro " 

 

MATEMÁTICA 

APLICAÇÃO DA PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA: Está operação vai nos levar aos produtos 

notáveis e fatoração. Assista os vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-pqJ9zkysI 

https://www.youtube.com/watch?v=wnDnuAcx7bU 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ePC0tpHoo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-pqJ9zkysI
https://www.youtube.com/watch?v=wnDnuAcx7bU
https://www.youtube.com/watch?v=O5ePC0tpHoo


 

 

1) Aplique a propriedade distributiva: 

 

a) 3 (2x+8) 

b) 8 (5x+10) 

c) 3x (x+7) 

d) 5x (3x-12) 

e) 4y (x-17a) 

f) 3y (2x+y) 

g) (x +3) . (x+3) 

h) (x- 2)  . (x-2) 

i) (2y +5) . (2y+5) 

j) (3y – 4) . (3y – 4) 

 

 



PRODUTOS NOTÁVEIS: É fácil de fazer usando a multiplicação de polinômios e distributiva. 

Assista os vídeos. Os termos são semelhantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=i48MouWbMCo 

https://www.youtube.com/watch?v=_3YQvVKbqn0 

https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI 

https://www.youtube.com/watch?v=6mTlDqutOP0 

Exemplo.1. 

 

 

Fica: 25 – 30y + 9y2 

Exemplo 2 

 

 

 

Exemplo3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i48MouWbMCo
https://www.youtube.com/watch?v=_3YQvVKbqn0
https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI
https://www.youtube.com/watch?v=6mTlDqutOP0


Agora faça você: cuidado tem outras operações junto com o desenvolvimento dos produtos 

notáveis. Veja aulas anteriores sobre termos semelhantes. 

 

 

 

CIÊNCIAS 

            Sistema cardiovascular 

  Vasos sanguíneos  

Formam uma rede de tubos que transportam sangue do 

coração em direção aos tecidos do corpo e de volta ao 

coração. Os vasos sanguíneos podem ser divididos em 

sistema arterial e sistema venoso: 

Sistema Arterial: 
Constitui um conjunto de vasos que partindo do coração, vão 
se ramificando, cada ramo em menor calibre, até atingirem os 
capilares. 

Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

Sistema Venoso: 

Formam um conjunto de vasos que partindo dos tecidos, vão se formando em ramos de maior 

calibre até atingirem o coração. 

https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular


Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

Os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para fora do coração são as artérias. Estas se 

ramificam muito, tornam-se progressivamente menores, e terminam em pequenos vasos 

determinados arteríolas. A partir destes vasos, o sangue é capaz de realizar suas funções de 

nutrição e de absorção atravessando uma rede de canais microscópicos, chamados capilares, 

os quais permitem ao sangue trocar substâncias com os tecidos. 

 

Dos capilares, o sangue é coletado em vênulas; em seguida, através das veias de diâmetro 

maior, alcança de novo o coração. Esta passagem de sangue através do coração e dos vasos 

sanguíneos é chamada de CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. 

 

Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

 

 

https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular
https://www.auladeanatomia.com/novosite/wp-content/uploads/2015/11/sistema-cardiovascular.bmp?x60798


O sangue 

O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ele 
circula por todo nosso corpo, através das veias e artérias. 
As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto as artérias levam o 
sangue do coração para os órgãos e tecidos. 

Já as células, recebem sangue através de vasos sanguíneos de menor porte denominados de 
arteríolas, vénulas e capilares. 

Em um adulto circulam, em média, seis litros de sangue. 

Funções do Sangue 

Uma das funções básicas do sangue é o transporte de substâncias, das quais destacam-se: 

 Levar oxigênio e nutrientes para as células; 
 Retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares (como gás carbônico produzido na 

respiração celular); 
 Conduzir hormônios pelo organismo. 

O sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações de agentes nocivos. 

Composição do Sangue 

 
Composição do sangue 

 
Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

 
O sangue parece um líquido homogêneo, no entanto, com a observação por microscópio pode-se 
verificar que ele é heterogêneo, sendo composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, 
plaquetas e plasma. 

O plasma, corresponde até 60% do volume do sangue, é a parte líquida onde ficam suspensos 
os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. A quantidade de cada componente pode 
variar conforme o sexo e idade da pessoa. 

Algumas doenças, como a anemia, também podem causar modificações nos valores normais dos 

componentes do sangue. 

https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular


Glóbulos Vermelhos 
Hemácias no interior de uma artéria 
Os glóbulos vermelhos, também chamado de hemácias, 
são células em maior quantidade nos humanos. Possuem a 
forma de um disco côncavo de ambos os lados e não 
apresentam possuem núcleo. 

Eles são produzidos pela medula óssea, ricos 
em hemoglobina, uma proteína cujo pigmento vermelho dá 
a cor característica ao sangue. Ela tem a propriedade de 
transportar o oxigênio, desempenhando papel fundamental 
na respiração. 

 
Glóbulos Brancos 

Glóbulos brancos visualizados através de microscopia 
eletrônica 
Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos são 
produzidos na medula óssea. São células de defesa do 
organismo que pertencem ao sistema imunológico. 

Eles destroem os agentes estranhos, como bactérias, vírus e 
as substâncias tóxicas que atacam nosso organismo e causam 
infecções ou outras doenças. Além disso, também possuem 
papel importante na coagulação do sangue. 

No sangue há diversos tipos de leucócitos com diferentes formatos, tamanhos e formas de 
núcleo: neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos. 

Os leucócitos são maiores que as hemácias, porém, a quantidade deles no sangue é bem menor. 
Quando o organismo é atacado por agentes estranhos, o número de leucócitos aumenta 
significativamente. 

Plaquetas 

 
Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

 
As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea muito menores que os glóbulos 
brancos e os glóbulos vermelhos. Em condições normais de saúde, há aproximadamente 300 mil 
plaquetas por mm³ de sangue. O tempo de duração das plaquetas é curto: de 5 a 9 dias. Essas 
estruturas estão envolvidas na coagulação sanguínea, evitando a perda de sangue pelo 
organismo. 
 
Atividades 
 
1 - O sangue distribui substancias pelo corpo. 
 
a) De que é composto o sangue? 

 
b) Quais são as respectivas funções dos elementos que compõem o sangue?



2 - Pesquise o que é Fator Rh e a importância de sua descoberta. 
 

3 - Quantos litros de sangue um indivíduo de 90 kg possui? 
 

4 - O que é plasma e quais suas funções? 
 

5 - Diferencie artéria de veias. 
 

6 - Qual função dos vasos sanguíneos? 
 

7 - Onde se originam as hemácias? E qual o tempo de duração no organismo? 
 
8 - Imagine que você fez um exame de sangue e no exame deu que houve uma grande queda no 
número de plaquetas. Essa baixa no nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um 
quadro de:

a) Hemorragia. 

b) insuficiência renal.            

      c) Anemia. 

d) Acidose 



 

9 - O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos 
sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em três tipos distintos: artérias, veias e 
capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta: 

a) Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. 
b) Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico. 
c) Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. 
d) Atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração. 

 
10 - Meu coração bate forte por você” A aceleração dos batimentos cardíacos, associada à 

emoção pelo afeto que sentimos por alguém, é um belo exemplo de integração entre os sistemas 

que compõem nosso organismo. Nesse exemplo de sensação, considerando as partes envolvidas 

(coração e cérebro, principalmente), podemos reconhecer uma ação conjunta dos sistemas: 

a) Circulatório e nervoso.   

b) Excretor e respiratório.  

c)  Nervoso e digestório. 

d)  Reprodutor e locomotor 

 

11 - Explique por que é importante saber o tipo sanguíneo de um paciente que irá fazer uma 

transfusão de sangue. 

 

12 - pesquise sobre duas doenças do sistema cardiovascular. 

 
13 - Uma pessoa teve problemas de saúde relacionados à coagulação sanguínea. Um parente foi 
informado de que o problema resulta da deficiência de um componente do sangue. Que 
componente é esse? Justifique sua resposta. 
 
14 - A diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue causa um tipo de anemia e pode 
estar associada à baixa disponibilidade de ferro ou à redução do número de hemácias. De que 
maneira essa deficiência afeta o organismo? 

15 - Qual o tempo de duração das plaquetas no organismos? 

16 - Quais tipos de linfócitos estão presentes no sangue? 

17 - Descreva a circulação sanguínea.  

 
O coração  

A estrutura do coração 

O coração funciona como uma bomba dupla que impulsiona o sangue no interior dos vasos 
sanguíneos. Dessa forma, o sangue circula por todo o corpo. 

As paredes do coração são formadas por um músculo potente, o miocárdio. Externamente, o 
coração é revestido por uma membrana, o pericárdio. O tamanho do coração depende do sexo, 
da idade e do estado de saúde da pessoa. 

As cavidades cardíacas 



O coração humano apresenta quatro cavidades: duas superiores, os átrios, e duas inferiores, 
os ventrículos. 

Os átrios, direito e esquerdo, têm paredes finas e recebem o sangue das veias. A veia cava 
superior e a veia cava inferior lançam o sangue no átrio direito, e as veias pulmonares, no átrio 
esquerdo. 

Os ventrículos, direito e esquerdo, têm paredes grossas e impulsionam o sangue para as 
artérias. Do ventrículo direito parte o tronco pulmonar, que se bifurca nas artérias pulmonares, e 
do ventrículo esquerdo, a aorta. 

As valvas 

Entre as cavidades superiores e inferiores do coração situam-se as valvas atrioventriculares, 
que impedem o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Nas saídas dos ventrículos 
também existem valvas, que impedem o retorno do sangue das artérias para o coração, como a 
valva do tronco pulmonar e a da aorta. 

 
Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

 
Os batimentos do coração 

Para impulsionar o sangue, o coração bate continuamente por contrações de sua musculatura, 
chamadas sístoles, seguidas de relaxamentos, denominados diástoles. Esse conjunto de 
movimentos alternados e sequenciais recebe o nome de ciclo cardíaco. 

O coração de um adulto se contrai, em média, 72 vezes por minuto. Ao escultar o coração com 
um estetoscópio, é possível detectar dois sons diferentes que provêm do fechamento das valvas: 
um, mais longo, corresponde ao fechamento das valvas atrioventriculares; o outro, de menor 
duração, resulta do fechamento das valvas da aorta e do tronco pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular


Esquema da divisão do coração 

 

Fonte:https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular 

Atividades 

1 - Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. 
  

 
 
a) Nomeie as estruturas indicadas pelas letras. 

b) O que representam as cores vermelha e azul? 

c) O que aconteceria com o sangue de uma pessoa que tivesse uma abertura conectando os 

ventrículos direito e esquerdo? 

 
2 - Qual é a importância do processo de coagulação para o organismo? 

3 - O coração dos humanos é como o coração de todos os mamíferos e possui: 

a) duas cavidades: um átrio e um ventrículo. 

b) três cavidades: dois átrios e um ventrículo. 

d) quatro cavidades: um átrio e três ventrículos. 

e) quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. 

4 - O coração é uma estrutura complexa que faz parte do sistema cardiovascular. Esse órgão, 
que possui o tamanho aproximado de uma mão fechada, é formado por três túnicas. Analise as 
alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome da camada mais espessa 
do coração. 

a) Endocárdio 
b) Pericárdio 

c) Miocárdio 
d) Mesocarpo 

https://www.google.com/search?q=imagem+do+sistema+cardiovascular


 

5 - A função das válvulas existentes nas veias é: 

a) retardar o fluxo sanguíneo; 

b) impedir o refluxo de sangue; 

c) acelerar os batimentos cardíacos; 

d) reforçar as paredes dos vasos. 

 

6 - Relacione os termos com suas funções: 

I - Artéria pulmonar esquerda 

II - Sístole  

III - Ciclo cardíaco 

IV - Átrios 

 

(   ) sai do ventrículo direito para os pulmões. 

(   ) Sequência de contrações e relaxamento do coração. 

(   ) movimento de contração do musculo cardíaco. 

(   ) Câmaras superiores do coração 

7 - em média quantas vezes por minuto bate o coração? 

8 - Diferencie sístole de diástole. 

 Atenção: os textos são para leitura e auxiliar na resolução dos exercícios 

Acesse os links para assistir os vídeos e obter mais informações 

https://youtu.be/SwuPnrZdMzA 
https://youtu.be/Ykm7Bxc3vxo 
 

HISTÓRIA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

1) "Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se dos instrumentos; na fábrica, ele serve a 

máquina. No primeiro caso, ele é quem move o meio de trabalho; no segundo, ele só tem que 

acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo 

vivo; na fábrica são apenas os complementos vivos de um mecanismo morto que existe 

independente deles." 

                (Karl Marx, "O Capital".) 

a) Comente a crítica feita por Marx ao sistema industrial.  

 

 

 

https://youtu.be/SwuPnrZdMzA
https://youtu.be/Ykm7Bxc3vxo


2) Observe o quadro e responda: 

 

A comparação entre os três estágios da produção, no quadro apresentado, indica que a mudança 

mais expressiva entre ele. Sobre esses estágios responda para cada evolução da produção: 

a) A quem pertencia os meios de produção? 

b) Local de trabalho? 

c) Formas de produção? 

d) Energia utilizada? 

 

3) As condições deploráveis de trabalho e a intensa exploração fizeram com que os trabalhadores 

passassem a organizar-se e a manifestar a sua insatisfação. Um dos primeiros exemplos da 

organização dos trabalhadores contra a precarização ocasionada pela industrialização do 

trabalho ficou conhecida como ludismo. O termo ludismo é oriundo de luddite, do inglês, e faz 

menção a Ned Ludd, suposto trabalhador inglês que havia sido o pioneiro na destruição das 

máquinas como forma de manifestar sua insatisfação. Os ludistas também ficaram conhecidos 

como “quebradores de máquinas”, porque agiam promovendo a destruição das máquinas 

industriais.      

Responda:  

a) O final do século XIX foi marcado pelo aparecimento de vários movimentos importantes, a 

exemplo do Ludismo, na Inglaterra. Explique esse movimento. 

 

4) Observe a imagem e responda: 

 

a) Quem são os trabalhadores? 

b) Como eram suas condições de trabalho? 

c) A que danos o trabalho físico eles 

estavam sujeitos? 

 



5) Assinale a questão correta: 

Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da Revolução 

Industrial: 

a) redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo 

urbano. 

b) maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante. 

c) declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas. 

d) formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas 

"trade unions", que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 

e) manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia 

plena dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

 

6) Assinale a questão correta: 

Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das fábricas) na época da Revolução 

Industrial é correto afirmar que: 

a) Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista, podiam se organizar livremente 

em sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam viver de forma digna. 

b) Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, o ambiente de 

trabalho apresentava péssimas condições. 

c) Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas, tinham um 

ambiente de trabalho em boas condições. 

d) Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, não apresentavam 

problemas de saúde relacionados ao trabalho. 

 

GEOGRAFIA 

 
Países da América do Sul 

São 12 os Países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A Guiana Francesa é um território 

ultramarino e não um país. 

Nesse subcontinente americano onde a língua predominante é o Espanhol, pois o Português é 

falado apenas no Brasil. O nosso país é o mais populoso, com aproximadamente 200 milhões de 

habitantes. 

Ao Brasil, segue-se a Argentina, cujo número aproximado é de 41 milhões de habitantes. 



Mapa da América do Sul 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/paises-da-america-do-sul/ 

Questões 

1) Escreva o nome de 5 países compõem a América do Sul. 

2) Quais países não fazem fronteira com o Brasil? 

3) A Guiana Francesa é um país? Explique. 

4) Qual é o idioma mais falado neste continente? 

 

América Central Ístmica 

A América Central ístmica ou continental corresponde a uma estreita faixa de terra que liga a 

América do Norte e a América do Sul. É formada por sete países: Guatemala, Belize, Honduras, 

El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, totalizando uma população de cerca de quarenta 

milhões de habitantes. 

 

Belize e Guatemala, países que abrigam muitos sítios arqueológicos da extinta civilização maia, 

atraem todos os anos um número cada vez maior de visitantes de vários lugares do mundo. Além 

do patrimônio cultural, paisagens naturais, como vulcões e praias dos países da América Central 

continental, também atraem muitos turistas. 

 

 



 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1522&evento=5 

Questões 

1) Quais os países que compõem a América Central Ístmica? 

2) Quais países da região que atraem turistas para visitar os sítios arqueológicos da antiga 

civilização maia? 

3) A população da América Ístmica é maior do que a da América do Sul? Explique. 

 

 

Países da América do Norte 

 

A América do Norte é um subcontinente formado por 4 países, de um total de 37 países que 

fazem parte do continente americano. 

Os Estados Unidos - a maior potência mundial a seguir à China - e o Canadá - segundo maior 

país do mundo - têm a maior extensão fronteiriça existente no planeta. 

O México se destaca economicamente; é uma das maiores economias e consta no World 

Government Bond Index (WGBI), um índice de referência para o mercado. 

A Groenlândia é, por sua vez, a maior ilha do mundo. 

 

Observe o mapa abaixo: 



 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/paises-da-america-do-norte/ 

Questões 

1) Quais são os países que compõem a América do Norte? 

2) Qual desses países é o mais rico do mundo? 

3) Qual é o nome dos dois oceanos que banham a América do Norte? 

 

 

 

 



Aspectos naturais da América do Sul 

 

Relevo 

 

Toda a costa leste da América do Sul é composta por planaltos de origem geológica muito 

antiga, em razão disso sofreu longos processos erosivos e atualmente possui características 

relativamente planas. 

 

No interior da América do Sul identifica-se uma predominância de planaltos com pouca elevação 

e planícies. 

 

No extremo ocidente do subcontinente o relevo é constituído por grandes altitudes, onde está 

localizada a Cordilheiras dos Andes, que corresponde a um dobramento alpino oriundo do 

encontro entre a placa de nazca e a placa sul-americana, razão pela qual a região desenvolve 

uma grande incidência de abalos sísmicos. A Cordilheira dos Andes estende-se desde a 

Venezuela até o Chile, possui aspectos distintos que variam de acordo com cada particularidade, 

pode ser classificado como: Andes setentrionais úmidos, Andes centrais ou áridos e Andes 

meridionais ou frios. 

Hidrografia 

 

A América do Sul, em recurso hídrico, possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, 

como a bacia do Amazonas, que é a maior do mundo. 

 

O grande potencial hídrico desse subcontinente é proveniente dos aspectos climáticos que 

predominam em grande parte do território onde prevalecem os climas úmidos (equatorial e 

tropical úmido) com altos índices pluviométricos. 

 

As principais bacias hidrográficas presentes na América do Sul são: 

 

Bacia Amazônica: está localizada na floresta Amazônica e abrange Brasil, Bolívia, Peru, 

Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana. 

 

Bacia do Prata: corresponde à união de três sub-bacias (Paraná, Paraguai e Uruguai). 

 

Bacia do Rio São Francisco: encontra-se totalmente em território brasileiro e tem como rio 

principal o São Francisco. 

Questões 

1) Por que a costa leste da América Latina é composta por planaltos? 

2) A Cordilheira dos Andes se estende por quais países? 

3) Qual é a maior bacia hidrográfica do mundo? Quais países abrange? 

4) Onde se localiza a Bacia do Rio São Francisco? 

 

 



ARTE 

 

 

 

Pesquise sobre: 

Arte no período Medieval. 

Vitrais da época 

Atividade 

Comentar sobre a arquitetura Românica e Gótica. 

Representar uma rosácea como vitral. 

 

Exemplo: 

 



INGLÊS 

                                BE – SER, ESTAR 

 

                                                                         

 

 

 

O desenho acima é apenas para relembrarmos que o verbo BE é conjugado em três (3) 
formas. Am, Is e ARE. 

Agora vamos vê-lo em contexto. Temos alguns diálogos, o verbo BE está em amarelo. 
Para que não haja confusão quanto à sequência, os diálogos foram numerados e estão na cor 
branca. 

 
 

 

 

 

                                              

 

Vocabulary 

I AM = I´M             

 WHAT´S = WHAT IS 

From – de (indica origem)  “I am from London” – Eu sou de Londres 

North – Norte 

Translator – tradutor 

Gotta = got to go – ter que ir  - “ I gotta go” – Eu tenho que ir. 

See you – até mais 

 

1. Hi, I´m Grey 

Worm. 

2. My name is 

Missandei. Nice to 

meet you, Grey. 

3. Nice to meet 

you, too.  

4. Are you 

from here? 

5. No. I´m from 

the North. 

6. I see. What´s 

your profession? 

7. I am a 

translator. 

8. Hey, I gotta 

go. See you . 

1.This is my 

revenge!! 

AR

IS 
AM PLURA

L 

SINGULAR 



               

                                                     

Vocabulary 

Revenge – vingança 

Thanos – é um nome 

Middle – meio 

War - Guerra 

 

 

 

                            

 

Vocabulary 

Busy – ocupado 

GRAMMAR Note: Observe que o NOT está depois do verbo IS. Para negar então 

basta colocar NOT depois do verbo BE = AM, IS e ARE. 

 

 

 

2. Who is He? 

3. He is Thanos! 

We are in the 

middle of a war. 

Where is Thor? 

1. Where 

is Thor? 
2. He is 

busy! 

It is not 

my 

1. There 

you are!! 

We are 

screwed

! 

2.She 

is 

alive!! 



                              

 Vocabulary 

  There you are =  Aí estão vocês 

   Alive  = viva 

  Screwed = ferrados 

 Note: Observe que a frase There you are = aí estão vocês, porque temos duas pessoas; caso 

tivesse uma essa mesma frase there you are = aí está você; ou seja, embora you seja singular e 

plural, o contexto determina. 

 

 

 

                                                             

 

Vocabulary 

Don´t worry – não esquenta 

Really = very – muito 

Easy – fácil  

I don´t know – não sei 

Good question – boa pergunta 

 

ATIVIDADE  

Agora iremos trabalhar com textos. 

Leia o texto e responda as perguntas. Logo abaixo do texto há uma caixa com vocabulário que irá 

ajudá-los. A resposta deve estar em INGLÊS, e se possível resposta completa, caso tenham 

problemas em responder as questões de forma completa, pode ser resposta direta, em INGLÊS. 

1. How 

are you? 

2. Pretty 

good! How´s 

it going? 

3. I´m ok. I´m 

a bit worried 

about the 

test. 

4. Don´t worry. 

The test is 

really easy. 

5. When is 

our test?? 

6. I don´t 

know. 

Good 

question! 



My name is Kyle Spears and I'm a Doctor. My address is 20, Merritt Dr and my telephone 

number is 3678-5669. I'm 42 years old and I'm married. My daughter, Kathy, is 5 years old. My 

wife, Annella, is Scottish. She is a model. She speaks English and German.  

VOCABULÁRIO:  

address = endereço      married = casado      daughter = filha    model = modelo               

wife = esposa      Scottish = escocesa       speak = falar      German = alemão 

 

A. Qual a profissão de Kyle? 

B. A que se refere o número 42? 

C. Kyle é casado ou solteiro? 

D. Qual a idade da filha de Kyle?  

E. Quem é Kathy?  

F. Quem é Annella? 


