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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 

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES  

EJA II – 3º TERMO 

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.  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/


4 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O que é um conto?  

 Conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menor 

complexidade em relação aos romances.  

 A origem dos contos está relacionada a tradição de contar histórias de forma verbal. 

Quando transcritas, essas mesmas histórias (que geralmente segue uma trama única) resultam 

em uma narrativa concisa que pode ser lida em pouquíssimo tempo.  

 - Leia o texto a seguir e responda ao que se pede:  

A disciplina do amor  

 Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro que todos 

os dias , pontualmente , ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes 

das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria 

acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro 

e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava até a correr todo  

animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento a seu posto e ali ficar sentado até o 

momento em que seu dono apontava lá longe.  

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

deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo olhar naquele único ponto, a 

orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim 

que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar no dia 

seguinte. Então disciplinadamente como se tivesse um relógio preso a pata, voltava ao posto de 

espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a 

esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora ele 

disparava para o compromisso assumido todos os dias.  

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

esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o primo. Os familiares 

voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo 

(era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas 

estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o 

focinho voltado para aquela direção.  

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

2010.   

 

Questão 1 - Quem é o personagem principal da história?  

Questão 2- Do que se trata este texto?  

Questão 3 - Após a leitura do conto “A disciplina do amor”, explique a palavra “disciplina” 

presente no título. 

Questão 4 - Qual é a relação entre a história e o título do texto?  
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Questão 5 - Releia este trecho: “uma tarde (era inverno ele lá ficou, o focinho voltado para aquela 

direção)”. Por que o cachorro lá ficou? Qual era a direção para onde seu focinho apontava?  

Questão 6 - O narrador deste texto é também um personagem? Justifique sua resposta. 

Questão 7 - Qual é o tempo verbal (presente, pretérito ou futuro) predominante na narrativa? 

Retire um trecho que comprove sua resposta. 

Questão 8 - Há uma pequena passagem em que a narradora dialoga com o leitor. Localize essa 

passagem (trecho) no texto e transcreva-a em seu caderno. 

Questão 9 - Leia atenciosamente o trecho: “Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o 

jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse 

cachorro está esperando?" e responda: 

a) Que palavras ou expressões nos mostra que já havia se passado muito tempo? 

b) Por que as pessoas estranhavam a espera incessante do cachorro? 

Questão 10- No último parágrafo do texto, lemos a frase “Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o 

focinho sempre voltado para aquela direção.” Qual o sentido (significado) tem neste texto, a 

expressão “lá ficou”? 

Questão 11- No trecho “Continuou a ir diariamente até a esquina […]”, o advérbio de tempo 

“diariamente” poderia ser substituído por: 

a) (  )  comumente 

b) (  ) imediatamente 

c) (  ) cotidianamente 

d) (  ) esporadicamente 

 

Observe:  

Tipos de Sujeito: Já sabemos que sujeito é o termo da oração a respeito do qual se faz uma 

declaração. 

O sujeito pode aparecer no início, no meio ou no final da oração.  

No início: O peixe tinha mais de cem quilos. 

No meio: Pessoas grandes e fortes o rei enxergava bem. 

No final: Vão chegando as burguesinhas pobres. 

O sujeito pode ser classificado como: 

Sujeito simples: é aquele  que apresenta um único núcleo. 

Exemplos:  

O empregado da casa vendeu seu carro. (núcleo: empregado) 

 Eles estão sempre omitindo a verdade. (núcleo: Eles)  

O frio da noite já começou a incomodá-lo. (núcleo: frio ) 

Sujeito composto: é aquele formado por dois ou mais núcleos, por exemplo: 

Exemplos: 

Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. (núcleos: Ana Maria, Joaquim) 
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Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. (núcleos: Eu, você, cão) 

O futebol e o carnaval são grandes exemplos da cultura brasileira. (núcleos: futebol, carnaval ) 

 

Sujeito oculto: também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está 

declarado na oração, porém, pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal 

presente na oração. 

Exemplos:  

No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade.  

Sujeito oculto: eu 

(Pela conjugação verbal “passei” podemos identificar o sujeito oculto da oração “eu”: “No trajeto 

para casa, (eu) passei pelo parque da cidade.” 

 Gostamos de pular Carnaval.  

 Sujeito oculto: Nós 

(Pela conjugação verbal "gostamos", podemos identificar o sujeito oculto da oração: 

“(Nós) Gostamos de pular Carnaval.”) 

 

Sujeito indeterminado: é aquele que não está expresso na oração e que não se pode ou não se 

quer identificar. 

Exemplos: 

 Roubaram um banco em pleno centro. 

(Ao examinarmos a conjugação verbal, não podemos afirmar com certeza qual é o sujeito, pois 

poderia ser: eles (eles roubaram), elas (elas roubaram ), vocês (vocês roubaram). 

 Atropelaram uma senhora na avenida. 

 Fizeram tudo por mim no hospital. 

O sujeito indeterminado ocorre em dois casos: 

1º caso: com o verbo na 3ª pessoa do plural, como nos exemplos anteriores. 

 Comeram todos os lanches no café da manhã. 

2º caso: com o verbo na 3ª pessoa do singular, acompanhado do pronome se que exerce a 

função de partícula de indeterminação do sujeito. 

 Dançava-se muito no nosso tempo. 

 Fala-se muito de você na escola. 

 

Sujeito inexistente: nas orações em que é expresso um fato que não é atribuído a nenhum ser. 

Exemplos: 

 Faz três dias que não chove. 

 Hoje fez muito calor. 
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Veja os casos em que ocorre oração sem sujeito: 

a) Com os verbos haver e fazer, quando indicam tempo transcorrido. 

 Faz dois meses que ele se foi. 

 Há duas semanas que não o vejo. 

b) Com o verbo haver no sentido de existir. 

 Houve poucas reprovações no curso de inglês. 

 Há gente demais por aqui. 

c) Com os verbos ser e estar quando indicam tempo ou clima. 

 Era uma manhã maravilhosa. 

 Está muito quente aqui, 

d) Com os verbos: anoitecer, chover, nevar, ventar, trovejar e outros que indicam fenômenos 

da natureza. 

 Ventava muito ontem à noite. 

 Nevou muito no Sul. 

 

Questão 1: Identifique e classifique os sujeitos das orações abaixo, (observe os exemplos): 

 

a) Comi demais na hora do almoço. Sujeito oculto (Eu)__________________________________ 

b) O futebol é a paixão dos brasileiros. Sujeito Simples: O futebol__________________________ 

c) Os russos e os americanos são grandes inimigos. Sujeito composto: Os russos e os americanos.__ 

d) Falaram mal de você. Sujeito Indeterminado_________________________________________ 

e) Chove muito em novembro. Sujeito inexistente. ___________________________________ 

f) Marcos e eu já estamos cansados. 

g) Prenderam o ladrão. 

h) O dia está ensolarado. 

i) Vive-se bem no campo. 

j) Meu pai chegará hoje logo ao entardecer. 

k) O prefeito e os vereadores fizeram um discurso emocionante. 

l) Vive-se muito bem nesta cidadezinha. 

m) Há pessoas muito generosas aqui. 

n) Óculos, peruca e um bigode falso são os meus adereços de Carnaval. 

o) Temos de levantar cedo amanhã. 

p) Naquele bar, ouve-se um pouco de tudo. 

q) De repente, a campainha tocou. 

r) Vive-se cansado por aqui. 

s) É uma hora da tarde. 

t) Acordei de um sonho muito estranho. 

u) Ele faz treze anos hoje. 
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Questão 2- Observe a tirinha e responda as questões:  

 

 

a) Aponte e classifique o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira: 

 

b) O sujeito, apontado na questão anterior, tem como núcleo o termo: 

(   ) “pesca” 

(   ) “esporte” 

(   ) “chato” 

(   ) “mundo” 

 

c) Identifique o sujeito oculto na oração “Estamos sentados aqui por vinte minutos […]”: 

 

 

d) Classifique o sujeito das orações, numerando conforme indicação: 

 
1. Sujeito simples 

2. Sujeito composto 

3. Sujeito oculto  

4. Sujeito indeterminado 

(   ) Estavam pescando. Depois, foram para a 
casa. 

(   ) Não se sabe o que aconteceu com Calvin. 

(   ) Calvin e Haroldo estavam pescando.  

(   ) Calvin entediou-se com a pescaria. 

 

e) “Havia poucos peixes naquele lago!”. Pode-se afirmar que essa frase: 

(   ) apresenta sujeito simples. 

(   ) apresenta sujeito composto. 

(   ) apresenta sujeito oculto. 

(   ) não apresenta sujeito. 
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MATEMÁTICA 
RAZÃO E PROPORÇÃO 

RAZÃO 

É o quociente do primeiro pelo segundo número. 

Exemplo: Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Determine 

as razões descritas abaixo: 

a) Razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. 

Número de meninas: 20 

Total de alunos: 50 

A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos é dada pelo quociente, que é 

uma divisão representada como fração: 

20 = 0,4 (Lê-se vinte está para cinquenta e a razão é quatro décimos) 

50          

b) Razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. 

Número total de meninos: 30 

Número total de alunos: 50 

A razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos: 

30 = 0,6 (Lê-se trinta está para cinquenta e a razão é seis décimos) 

50          

 

EXERCÍCIOS 

1. Sabendo que um terreno possui 50 m de largura, e sua representação em um desenho é de 20 

cm. Encontre a escala deste desenho. 

2. Numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número 

de alunas e o total de alunos da sala de aula? 

3. Um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 km em 2 

horas. Qual a velocidade média que este motorista viajou?   

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎    ⇒ 𝑉 =
∆𝑆

∆𝑡
, onde V= velocidade média; ΔS= espaço percorrido; 

Δt= tempo. 

4. João fez o ENEM e acertou 120 questões. Sabe-se que o ENEM possui 180 questões. Qual a 

razão entre o número de erros e acertos de João na prova? 

5. Uma cidade de 2.200 km² possui uma população de 20.100 habitantes. Encontre a densidade 

populacional dessa cidade. 
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PROPORÇÃO 

A proporção é a igualdade entre duas razões. Representamos a proporção da seguinte forma: 

externo ←    a    =     c → meio 

        meio ← b          d → externo 

A proporção obedece à seguinte propriedade: “o produto dos extremos é igual ao produto dos 

meios”. Ou seja:  

a = c 

b    d       ⇒            b . c = a . d ( em cruz) 

Para ser proporcional os dois lados da igualdade têm que ter o mesmo resultado. 

Exemplo 1.Verifique se os números a seguir são proporcionais ou não. 

a) 2, 4, 8 e 16 

Solução: 

Para que esses números sejam proporcionais, as razões entre eles devem ser iguais, vamos 

verificar. 

Para que esses números sejam proporcionais, as razões entre eles devem ser iguais, vamos 

verificar. 

Observe com fazemos leitura da proporção é: “Dois está para quatro assim como oito está para 

dezesseis”.  

⇒. Podemos também fazer a divisão do numerador pelo denominador. 

Sendo então o resultado   0,5 = 0,5 sendo 0,5 a razão das frações. 

Veja que, após montar as razões, simplificamos as frações e obtemos duas destas, logo, os 

números são proporcionais. Outra maneira de verificar se eles são proporcionais é realizando 

a multiplicação cruzada, veja: 

 

Após a multiplicação cruzada, se a igualdade for verdadeira, os números são proporcionais. Você 

pode escolher qual método achar melhor para a verificação. 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/operacao-da-multiplicacao.htm
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EXERCÍCIOS 

1. Escreva por extenso como se lê as proporções: 

a) 
8

6
 = 

4

3
           b) 

2

5
 = 

4

10
 

2. Verifique se as razões são proporcionais: 

a) 4/10 e 10/25        b) 3/70 e 7/30       c) 12/6 e 4/2           d) 8/9 e 4/3 

3. Verificar se as razões abaixo formam ou não uma proporção: 

a) 3/4 e 6/8             b) 6/7 e 7/6            c) 4/5 e 20/25           

d) 5/2 e 15/6   e) 6/9 e ¾             f) 7/3 e 28/12 

 

CÁLCULO DO TERMO DESCONHECIDO NUMA PROPORÇÃO 

Podemos descobrir o valor de um termo desconhecido numa proporção, aplicando a propriedade 

fundamental que é a relação do produto dos meios ser igual ao produto dos extremos. 

Exemplo 1.   Determine o valor de x na proporção: 

 
 

Solução: 

5 . x  =   8 . 15    (aplicando a propriedade fundamental) 

5 . x  =   120 

 
x   =  24 

Logo, o valor de x é 24. 

Exemplo 2.Encontre o valor de x nas proporções. Considere que “o produto dos extremos é igual 

ao produto dos meios”.  

Solução: 

 2 = 5                                            

    x   10                                        

5 . x = 2 . 10 

5x = 20 

x = 20 

      5 

x = 4 
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Exemplo 3. Escreva as razões, determine a proporção e encontre o valor de x no problema a 

seguir: 

A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra, em determinada hora do 

dia, é de 15 para 5. Se a sombra medir 4 metros, qual é a altura do prédio? 

A fração das duas razões devem ser estruturadas com a medida do prédio no numerador e a 

medida da sombra no denominador. O que queremos encontrar é a medida do prédio, que 

chamaremos de x, quando a sombra mede 4 m. 

15 = x 

 5     4 

5x = 60 

x = 60 

       5 

x = 12 m 

O prédio possui 12 metros de altura. 

Observe bem as operações e onde se encontra o x (valor desconhecido). 

Em algumas questões teremos que usar a propriedade distributiva para resolver a problemática, 

observe em seguida. 

Exemplo 4.Determine o valor de x na proporção: 

 
 

Solução: 

5 . (x-3)  =   4 . (2x+1)    (aplicando a propriedade fundamental) 

5x - 15 =  8x + 4 

5x - 8x =  4 + 15 

-3x =  19 

3x =  -19 

x =    

Logo, o valor de x é . 

 

 

 

 

 

 



13 
 

EXERCÍCIOS 

1. Resolva as seguintes proporções: 

a)                                            b)                                  

c)                                         d)  

e)                                        f)  

 

2. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim 

como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. 

3. Dividindo-se 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5, a soma entre a menor e a maior parte é: 

a) 35      b) 49      c) 56      d) 42      e) 28 

4. Uma pessoa recebe R$1200,00 por 25 dias trabalhados. Quanto receberia se tivesse 

trabalhado 6 dias a mais? 

a) R$ 1230,00    b) R$ 1310,00    c) R$ 1488,00    d) R$ 1295,00    e) 1520,00 

Há outras propriedades nas proporções que não iremos estudar agora. 

 

REGRA DE TRÊS SIMPLES 

A regra de três simples é um processo prático para resolver problemas através de proporções, 

envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. 

Uma grandeza é um referencial usado para comparar e definir medidas. As grandezas físicas 

mais conhecidas e mais usadas no dia a dia são: comprimento / 

distância, massa, velocidade e tempo. 

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra 

aumenta na mesma razão da primeira e vice e versa. 

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra 

diminui na mesma proporção da primeira e vice e versa. 

EXEMPLOS 

Exemplo 1.Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60m² de parede. Quantos litros de tintas 

serão necessários para pintar 450 m², nas mesmas condições? 

 

Vamos relacionar os dados através de uma tabela: 

  

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/grandezas-fisicas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/distancia-entre-dois-pontos-no-espaco.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/peso-diferente-massa.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/velocidade-escalar-media.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/dilatacao-tempo.htm
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Litros Área em m² 

18 60 

X 450 

  

18 -------------- 60 

 x --------------- 450 

 

Observe que, quanto maior a área a ser pintada maior será a quantidade de tinta, então podemos 

dizer que a regra de três é diretamente proporcional. Nesse caso não invertemos os termos, 

multiplicamos cruzado, veja: 

 

60*x = 18 * 450 

60x = 8100 

x = 8100/60 

x = 135 

Portanto, serão necessários 135 litros de tintas para pintar uma parede de 450 m². 

 

Exemplo 2. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por 

dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? 

  

Dias Páginas por dia 

4 15 

x 6 

 

Observe que agora a situação é a seguinte, se ela ler mais páginas por dia demorará menos 

tempo para ler o livro, caso ela diminua as páginas lidas por dia aumentará o tempo de leitura, 

nesse caso a regra de três é proporcionalmente inversa, então devemos inverter a coluna em 

que se encontra a incógnita e depois multiplicar cruzado. 

Dias Páginas por dia 

x 15 

4 6 

  

x ---------------- 15 

4 ---------------- 6 

 

6 * x = 4 * 15 

6x = 60 

x = 60/6 

x = 10 

 

Se passar a ler 6 páginas por dia levará 10 dias para ler o livro. 
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EXERCÍCIOS 

1. Levo duas horas e meia para percorrer 30 km. Se eu tiver quer percorrer 108 km, quanto tempo 

eu levarei? 

2. Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 36 toneladas. Em um 

bimestre este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? 

3. Para encher um tanque de 10 mil litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 

2500 litros, qual o tempo necessário? 

4. Em 45 minutos eu consigo descascar 6 kg de batatas. Em uma hora conseguirei descascar 

quantos quilogramas? 

5. Uma pessoa bebe três copos de água a cada duas horas. Se ela passar acordada 16 horas por 

dia, quantos copos d'água ela beberá neste período? 

6. Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1260 pessoas, quantos 

vagões seriam necessários? 

7. Uma doceira faz 600 docinhos em 180 minutos. Se ela dispuser de apenas 54 minutos, 

quantos docinhos conseguirá fazer? 

8. Um barco pesqueiro tem uma produção de 15 toneladas por viagem. Para uma produção de 90 

toneladas, qual é o número necessário de viagens? 

9. Uma vela com pavio de 10cm demora 45 minutos para queimar por inteiro. Para queimar 3cm 

desta vela, qual o tempo necessário? 

10. Um artesão consegue fazer três bonecos em 18 minutos. Em oito horas de trabalho quantos 

bonecos este artesão conseguiria produzir? 

11. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa são utilizadas 3 telefonistas, atendendo 

cada uma delas, em média, a 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de 

telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? 

12. Um pintor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, pinta 7.500 telhas. Quantas horas por 

dia deve trabalhar esse pintor para que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias? 

13. Dez guindastes móveis carregam 200 caixas num navio em 18 dias de 8 horas de trabalho. 

Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, por 6 guindastes, trabalhando 6 horas por dia? 

14. Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus faz um trajeto em 40 min. Devido a um 

congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 min. Qual a velocidade média 

desse ônibus? 

15. Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou 

uma sombra de 53 cm. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 

10,5 m de altura? 
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SISTEMAS DE EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU COM DUAS VARIÁVEIS 

Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de 

uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam 

simultaneamente todas as equações. 

Um sistema é chamado do 1º grau, quando o maior expoente das incógnitas, que integram as 

equações, é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas. Podemos resolver um sistema de 

equações do 1º grau, com duas incógnitas, usando o método da substituição ou o da soma. 

MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO 

Este método consiste em achar o valor de umas das incógnitas em uma das equações e 

substituí-la na outra. 

Exemplo1. Seja o sistema determine a solução pelo método da substituição: 

 

Dado o sistema, enumeramos as equações. 

 

Escolhemos a equação 1 e isolamos o x: 

x + y = 20   x = 20 – y 

Agora na equação 2 substituímos o valor de x = 20 – y. 

3x   +   4 y   = 72 

3 (20 – y) + 4y = 72  

60-3y + 4y  = 72 

-3y + 4y   =   72 – 60 

y = 12 

Descobrimos o valor de y, para descobrir o valor de x basta substituir 12 na equação 

x = 20 – y. 

x = 20 – y 

x = 20 – 12 

x = 8 

Portanto, a solução do sistema é S = (8, 12) 
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MÉTODO DA ADIÇÃO (SOMA) 

Exemplo 1. Seja o sistema determine a solução pelo método da adição: 

 

Para adicionarmos as duas equações e a soma de uma das incógnitas de zero, teremos que 

multiplicar a primeira equação por – 3. 

 

Então depois de multiplicar o -3 na primeira linha temos: 

 

 

Adicionando as duas equações: 

       - 3x – 3y = - 60 

+       3x + 4y = 72 

      ---------------------           

         0 + y  = 12 

Então y = 12. 

 

Para descobrirmos o valor de x basta escolher uma das duas equações e substituir o valor de y 

encontrado: 

x + y = 20 

x + 12 = 20 

x = 20 – 12 

x = 8 

Portanto, a solução desse sistema é: S = (8, 12). 
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EXERCÍCIOS 

1. Aplicando qualquer método de resolução, resolva os seguintes sistemas: 

 

 

2. Calcule mentalmente os pares ordenados que são solução dos sistemas: 
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 

Leiam os documentos históricos e respondam às questões que se seguem: 

Documento I – A Declaração de Independência  

“Nós temos por evidentes as seguintes verdades: 

 Que todos os homens nascem iguais; 

 Que foram dotados pelo Criador de certos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e 

a busca de felicidade; 

 Que os governos são estabelecidos pelos homens para garantir estes direitos e seu justo 

poder emana do consentimento dos governados; 

 Que, se um governo não reconhece esses objetivos, o povo tem o direito de modificá-los 

ou aboli-lo e de estabelecer um governo fundamentando-o nos princípios e sobre a forma 

que lhe pareça a mais própria para lhe garantir e segurança e a felicidade; 

(...) Quando uma longa série de abusos e de usurpação marca a intenção de submeter os 

homens a um despotismo absoluto, é de seu direito e dever rejeitar um tal governo. 

(...) Em consequência, nós, os representantes dos Estados Unidos da América, (...) declaramos 

solenemente, em nome e pela autoridade do bom povo destas colônias, que estas colônias 

unidas são, e têm o direito de ser, estados livres e independentes; que são desligadas de toda 

obediência  à coroa da Inglaterra.” 

Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. 

Responda 

1. Que ideias iluministas aparecem nesse trecho da declaração? 

2. A que fato se refere a afirmação:” uma longa série de abusos e de usurpação marca a intenção 

de submeter os homens a um despotismo absoluto? 

3. Baseados em que princípios os autores dizem que é direito e dever de o povo rejeitar um 

governo autoritário? 

4. Em nome de quem e com que autoridade foi redigido esse documento? 

Documento II – A Declaração de Direitos 

“1- Todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e possuem certos 

direitos inerentes à sua pessoa (...). 

2- Todo poder reside no povo e, portanto, origina-se nele; os magistrados são seus 

representantes e servidores e em qualquer ocasião são responsáveis diante daquele(...). 

6- As eleições dos representantes do povo devem ser livres; todos os homens que tenham 

clareza suficiente do interesse comum têm direito sufrágio(...). 

7 – Todo poder de suspensão ou execução de leis por qualquer autoridade que não possua o 

consentimento dos representantes do povo é ofensivo a seus direitos e não deve ser exercido.” 

Declaração dos Direitos do Homem, Virgínia, 1776 
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Responda 

1. Que ideias iluministas aparecem nessa declaração? 

2. Quais dessas ideias se assemelham às do texto da Declaração de Independência? 

3. Nos dias de hoje, essas ideias continuam em prática? Justifiquem. 

 Documento III: A Constituição 

“Nós, o povo dos Estados Unidos(...) ordenamos e estabelecemos a presente Constituição para 

os Estados Unidos da América; 

Artigo I – Todos os poderes legislativos serão confinados a um Congresso dos Estados Unidos, 

que se constituíra de um Senado e de uma Câmara dos Representantes. 

Artigo II – O poder executivo é conferido ao presidente dos Estados Unidos da América durante 

um período de quatros anos(...). O presidente será comandante em chefe do exército e da 

marinha(...). Terá o poder de concluir tratados com o consentimento do Senado. 

Artigo III – O poder Judiciário dos Estados Unidos será confiado a um Tribunal Supremo e aos 

tribunais inferiores que o Congresso julgar necessário criar e estabelecer.” 

Constituição dos Estados Unidos da América,1787 

 Responda 

1. Em nome de quem foi redigida a Constituição? 

2. Que princípio político novo ela estabeleceu? 

3. Quem foi o pensador que o defendeu? 

4. Que regime político era contrário a esse princípio? 

 

GEOGRAFIA 

1 - Quais os climas predominantes no continente africano? 

2 - O que é o Sahel africano? 

3 - Explique sobre as savanas africanas. 

4 - O que é a Astrobiologia? 

5 - Como é a situação hídrica do continente africano? 

6 - Qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África? 

7 - Escreva um pouco sobre a África subsaariana. 

8 - Quais os principais recursos minerais explorados na África? 

9 - Qual o interesse da China na exploração dos recursos naturais no continente africano? 

10 - E quais os outros interesses dos Chineses no continente? 
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ARTE 

Canções que falam do Brasil 

Ao Longo dos anos, muitos artistas compuseram e interpretaram canções que tem o Brasil como 

tema principal. 

Assim como as pinturas, as composições podem retratar aspecto políticos, sociais e econômicos 

da época em que foram produzidas e, assim, revelar um país que muitos brasileiros não 

conhecem. 

Pesquisar: 

 As canções que retratam o Brasil, quem compôs, e o ano. 

 O Hino Nacional Brasileiro, letra, e musica. 

 O Brasil em obras eruditas 

 Biografia Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos 

 O que foi a Era do Radio 

 O Brasil na obra de Cazuza 

Atividade: 

 Copiar e interpretar a música Aquarela do Brasil 

 

INGLÊS 
REVISÃO 

LEMBRE QUE A 3ª PESSOA DO SINGULAR = “S”. 

O “S” NESSE CASO NÃO INDICA PLURAL. VEJA EXEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              My brother goes to work by bus. 

    sujeito                                           complemento 

                                 verbo 

            Meu irmão vai ao trabalho de ônibus 

 

Quem vai ao trabalho? – Meu irmão. 

Quem é meu irmão? – Ele         3ª pessoa do singular = S 
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Regras  

Verbos terminados em -o, -z, -ss, -ch, -sh, -x 

to teach (ensinar) - teaches 

to watch (assistir) - watches 

to wash (lavar) - washes 

to kiss (beijar) - kisses 

to go (ir) - goes 

to fix (consertar) – fixes 

 

Verbos terminados em -y precedido de consoante  

Retira-se o -y e acrescenta-se -ies 

to fry (fritar) - fries 

to fly (voar) - flies 

to study (estudar) – studies 

 

Verbos terminados em -y precedido de vogal 

Acrescenta-se somente o -s. 

to say (dizer) - says 

to play (brincar; jogar) – plays 

 
 

ENGLISH ACTIVITY 

1. Leia o texto e circule os verbos. Feito isso separe os verbos da 3ª pessoa do singular. 

 

Hello there, I´m Joey. 

  I work in a bookstore and I tell you about a girl called Beck. She likes to write poems. She lives 

in an apartment close to university. She walks to university. She often goes to the bookstore, pick 

a book, sit and spend some hours reading. She has some friends, but one of them is not reliable. 

Even though, I tell her about her friend, she doesn´t believe. On the contrary, Beck places her trust 

in her friend. Anyway, many things have happened, but this is a subject to talk other time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Verbos 3ª pessoa do singular: 

______________              ______________ 

______________              ______________ 

______________               ______________ 
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2. Assinale a alternativa correta. 

 

a) She ________ her boyfriend. -  Ela ama seu namorado. 

(   ) love       (   ) to love       (   ) loves 

 

b) I _______ English classes twice a week. – eu tenho aulas de inglês uma vez por semana. 

(   ) study       (   ) studied       (   ) studies 

 

c) My friend _____ the dishes after dinner – meu amigo lava a louça depois do jantar. 

(   ) does  (   ) do   (   ) doing 

 

d) My computer _______ crashing. – meu computador fica travando. 

(   ) keeping          (   ) keeps         (   ) keep 

 


