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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 

 

1º ROTEIRO – 2º SEMESTRE 

ATIVIDADES DOMICILIARES - EJA II – 3º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• As Atividades Domiciliares poderão ser impressas ou retiradas na unidade escolar de 

acordo com o cronograma abaixo. 

 RETIRADA DAS ATIVIDADES - 8h às 12h e 13h às 16h 

11 de agosto – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

13 de agosto – 5ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS E RESPONDIDAS - 8h às 
12h e 13h às 16h 

01 de setembro – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

02 de setembro – 4ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

 

• As mesmas deverão ser realizadas na impressão ou folha a parte que deverá ser 

anexada ao roteiro.  

• Procure um lugar tranquilo, 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 uma leitura. 
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IMPORTANTE  

COMBATE A COVID 19 

O risco de contaminação com Covid-19 está associado ao nosso nível de informações sobre 

as formas de contágios deste vírus. Pensando nisso, a rede D’Or fez um joguinho que serve para 

nos mostrar se temos informações básicas para evitarmos o contágio do vírus ou não. Joguem e 

aproveitem para aprenderem o que não souberem, pois a cada erro, uma orientação é mostrada.  

Jogo: http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz  

Mais informações acessem: https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/  

 

http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz
https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/
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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.   
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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." 
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QUESTÃO 10- Em "E a gente era obrigado a trabalhar 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 

 

Interjeição  

 A interjeição é uma palavra invariável (não sofre variação em gênero, número e grau), que 
representa um recurso da linguagem afetiva, de modo que expressa sentimentos, sensações, 
estados de espírito, sendo sempre acompanhadas de um ponto de exclamação (!). 

 As interjeições são consideradas “palavras-frases” na medida em que representam frases-
resumidas, formadas por sons vocálicos (Ah! Oh! Ai!), por palavras (Droga! Psiu! Puxa!) ou por um 
grupo de palavras, nesse caso, chamadas de locuções interjetivas (Meu Deus! Ora bolas!). 

 

Tipos de Interjeições 

 Apesar de não possuírem uma classificação rigorosa, posto que a mesma interjeição pode 

expressar sentimentos ou sensações distintas, as interjeições ou locuções interjetivas são 

classificadas em: 

• Advertência: Cuidado! Olhe! Atenção! Fogo!, Olha lá! Alto lá!, Calma!, Devagar!, Sentido!, 

Alerta!, Vê bem!, Volta aqui!  

• Afugentamento: Fora!, Toca!, Xô!, Xô pra lá!, Passa!, Sai!, Roda!, Arreda!, Rua!, Cai fora!, 

Vaza!  

• Agradecimento: Graças a Deus!, Obrigado!, Agradecido!, Muito obrigada!, Valeu!, Valeu a 

pena!  

• Alegria: Ah!, Eh!, Oh!, Oba!, Eba!, Viva!, Olá!, Olé! Eta!, Eita!, Eia!, Uhu!, Que bom!  

• Alívio: Ufa!, Uf!, Arre!, Ah!, Eh!, Puxa!, Ainda bem!, Nossa senhora!  
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• Ânimo:Coragem!, Força!, Ânimo!, Avante!, Eia!, Vamos!, Firme!, Inteirinho!, Bora!  

• Apelo: Socorro!, Ei!, Ô!, Oh!, Alô!, Psiu!, Olá!, Eh!, Psit!, Misericórdia!  

• Aplauso: Muito bem!, Bem!, Bravo!, Bis!, É isso aí!, Isso!, Parabéns!, Boa!, Apoiado!, Ótimo!, 

Viva!, Fiufiu!, Hup!, Hurra!  

• Chamamento: Alô!, Olá!, Hei!, Psiu!, Ô!, Oi!, Psiu!, Psit!, Ó!  

• Concordância: Claro!, Certo!, Sem dúvida!, Ótimo!, Então!, Sim!, Pois não!, Tá!, Hã-hã!  

• Contrariedade: Droga!, Porcaria!, Credo!  

• Desculpa: Perdão!, Opa!, Desculpa!, Desculpe!, Foi mal!  

• Desejo: Oxalá!, Tomara!, Quisera!, Queira Deus!, Quem me dera!  

• Despedida: Adeus!, Até logo!, Tchau!, Até amanhã!  

• Dor: Ai!, Ui!, Ah!, Oh!, Meu Deus!, Ai de mim!  

• Dúvida: Hum?, hem?, hã?, Ué!, Epa!  

• Espanto: Oh!, Puxa!, Quê!, Nossa!, Nossa mãe!, Virgem!, Caramba!, Xi!, Meu Deus!, Senhor 

Jesus!, Ui!, Crê em Deus pai!  

• Estímulo: Ânimo!, Coragem!, Adiante!, Avante!, Vamos!, Eia!, Firme!, Força!, Toca!, Upa!, Vai 

nessa!  

• Medo: Oh!, Credo!, Cruzes!, Ui!, Ai!, Uh!, Barbaridade!, Socorro!, Francamente!,, Que medo!, 

Jesus!, Jesus Maria e José!  

• Satisfação: Viva!, Oba!, Boa!, Bem!, Bom!, Upa!, Ah!  

• Saudação: Alô!, Oi!, Olá!, Adeus!, Tchau!, Salve!, Ave!, Viva!  

• Silêncio: Psiu!, Shh!, Silêncio!, Basta!, Chega!, Calado!, Quieto!, Bico fechado! 

 

Locução Interjetiva 

 As locuções interjetivas são compostas de uma ou mais palavras que desempenham o papel 

da interjeição. Com efeito, se a interjeição é uma palavra que expressa uma ideia, a locução 

interjetiva trabalha da mesma forma, observe alguns exemplos:  

 Ai de mim! 

 Puxa vida! 

 Virgem Santa!  

 Valha-me Deus!  

 Cruz Credo! 

  Quem me dera! 

 Até que enfim! 

 Ai de ti! 

 Que horror! 

 Que absurdo! 
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Questão 12- Observe as frases e circule as interjeições ou locuções interjetivas existentes em cada 

uma delas: 

a) Suma daqui! Você está atrapalhando a conversa. 

b) Coragem! Você vai conseguir! 

c) Força! Falta pouco agora. 

d) Valeu! Se não fosse você, eu não teria conseguido realizar a prova. 

e) Que alegria! Iremos viajar amanhã logo pela manhã. 

f) Hum...Se eu fosse você, acho que não faria isso. 

g) Oba! Amanhã iremos ao cinema. 

h) Meu Deus! Eu nunca vi uma chuva tão forte como essa! 

i) Ei! Cuidado! Não entre nesta sala, você não está com com os equipamentos apropriados. 

j) Vá em frente! Você sabe muito bem o que fazer. 

k) Chega! Eu não consigo dormir com esse barulho! 

l) Ai! Eu não vi esse galho no meio do caminho. 

m) Não! O ônibus já foi embora? 

n) Arre! essa gripe acabou com a minha semana! 

o) Ui! esse café está muito quente! 

p) Até que enfim! Amanhã conseguiremos terminar nossos trabalhos! 

q) Cuidado! Você está correndo muito! 

r) Droga! Justo hoje está chovendo aí? 

s) Ele chegará a tempo para o almoço? Tomara! 

t) Nossa! Pensei que você não fosse chegar mais! 

u) Puxa! Você nem olhou para mim na festa. 

v) Otávio, você não pode ficar um minuto sem ver televisão? Credo! 

w) Teremos nossa família reunida novamente. Viva! 

 

Questão 13- Observe a tirinha do Cascão e responda as questões: 

 

 

13.1 - O que aconteceu com o Cebolinha no terceiro quadrinho? 
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13.2 - O quadrinho que apresenta uma interjeição é: 

a) (  ) o primeiro.  

b) (  ) o segundo. 

c) (  ) o terceiro. 

d) (  ) nenhum, não há interjeições nessa tirinha. 

 

Questão 14 -Leia a tirinha abaixo para responder as próximas questões: 

 

14.1 - Identifique a interjeição presente na tirinha acima: 

 

14.2 - A interjeição presente nesta tirinha da Turma da Mônica, expressa sentimento de : 

a) (  ) alegria 

b) (  ) tristeza 

c) (  ) admiração 

d) (  ) chamamento 

 

Questão 15 - Observe o desenho a seguir e elabore uma frase usando interjeição para 
representar o acontecimento sofrido pelo Cascão. 

 ______________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICA 

NÚMEROS INTEIROS 

Os Números Inteiros (números positivos, zero e negativos) surgiu da necessidade de várias áreas 

do conhecimento quantificar e representar quantidades abaixo de zero como perda de mercadorias, 

débitos e saldos bancários, profundidade, temperaturas, dentre outras situações. 

Conjunto dos Números Inteiros que é infinito e pode ser representado da seguinte maneira: ℤ = {..., 

- 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3,...}. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal (-), 
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enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de sinal (+). Os números 

inteiros podem ser colocados sobre uma reta numérica. Para isso, basta marcar o ponto onde será 

disposto o número zero, chamado origem, escolher uma unidade de medida e usá-la para marcar os 

números inteiros. Os números positivos estão à direita do zero e os negativos à esquerda do zero. 

 
Questão 1 - Associe um número positivo ou um número negativo a cada uma das situações  

a) 8 pontos perdidos por uma equipe em um torneio = 

b) 6 andares abaixo do térreo = 

c) Um depósito de R$ 550,00 em conta corrente = 

d) Uma altitude de 1200m = 

e) Uma temperatura de 42ºC acima de zero = 

f) Uma distância de 63 km ao norte de uma cidade = 

g) Um saldo de 25 gols a favor = 

h) Uma distância de 25 cm à esquerda de um ponto = 

i) Uma profundidade de 4000m = 

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 

 

Lembre-se das regras operatórias: 

Sinais iguais: soma e conserva o sinal. 

Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo (Módulo: “distância” do número até 

o zero da reta real. Por exemplo, a distância do número 4 até o zero seria o seu próprio valor, 4) 

Questão 2 - Silvia emitiu um cheque de R$ 500,00. Qual é o saldo de Silvia no banco, sabendo 

que, antes de passar o cheque, seu saldo era de R$ 360,00? 
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Operações sem parênteses 

a) + 10 – 7 = + 3 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

b) – 3 – 3 = – 6 (Sinais iguais: soma e conserva o sinal) 

c) + 20 – 30 = – 10 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

d) – 12 + 3 = – 9 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

e) – 9 + 9 = 0 (operação entre números opostos, resultado sempre será 0) 

 

Se houver parênteses, elimina o parêntese, passa a valer as regras para sinal perto de sinal (entre 

os sinais há multiplicação): 

+ (+) = + 

+ (–) = – 

– (+) = – 

– (–) = + 

 
a) (+10) – (–23) = +10 + 23 = + 33 

b) (+20) – (+12) = +20 – 12 = + 8 

c) (–32) + (–5) = – 32 – 5 = – 37 

d) (–27) – (–30) = –27 + 30 = + 35 + 24 = – 1 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior 

módulo) 

 

Questão 3 - Elimine os parênteses e calcule:  

a) (+24) + (- 7) b) (+ 16) + (+13) c) – 19 + (- 22) 

d) (- 11) + (+ 48)  
 

e) + 30 – 9 
 

f) (+ 30) – (- 21)  
 

g) (+ 9) – (+ 22)  
 

h) – 8 – 6 i) 9 – 6 + 7  
 

j) (-34) + (+12)  
 

k)  (-5) + (-1) + (- 26)  
 

l) (-84) + (+84) 

m) (+11) + (- 4) + (+2) n) (+48) + (-66) 
 

o) (+11) + (- 4) + (+2)  
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Questão 4 - Em um torneio de basquete, uma equipe ganhou 12 pontos, na primeira partida, perdeu 

15 pontos, na segunda, ganhou 2 pontos na terceira, perdeu 8 pontos na quarta e ganhou 4 pontos 

na quinta.  Qual foi o saldo de pontos desse time nesse torneio? 

 

Questão 5 - O professor de Educação Física organizou um campeonato de futebol de 

salão entre os alunos dos 6º anos. Veja, na tabela, o total de gols que cada time marcou e sofreu 

nesse campeonato.  

Calcule o saldo de gols de cada time. 

Times Gols pró Gols contra Saldo de gols 

6ªA 10 18  

6ªB 14 10  

6ªC 13 17  

6ªD 15 7  

6ªE 12 12  

 
 
5.1 - Que equipe ficou com o maior saldo? ____________________________________________ 
 
5.2 - E com o menor? ____________________________________________________________ 
 

Questão 6 - Eu tinha um saldo de -R$ 520,00 no banco. Depositei R$ 810,00 e paguei com 

cheques as seguintes contas: Aluguel: R$ 440,00; Supermercado: R$ 180,00. Descontando os 

cheques, qual será o meu saldo?  

 

Questão 7 - Calcule:  

a) 1000 -100 + 10  

b) -1000+100-10 

c) -999 -99  

d) -1201 +120-12-1  

e) 17-170  

f) -500 + 550 - 600 + 650 

 

Questão 8 – Determine o produto: 

a) (-2) . (+3) . (+4) = 

b) (+5) . (-1) . (+2) =  

c) (-6) . (+5) . (-2) =  

d) (+8) . (-2) . (-3) = 

e) (+1) . (+1) . (-1) = 

f) (+3) . (-2) . (-1) . (-5) +
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 

Formação de Portugal e Revolução de Avis 

A formação de Portugal aconteceu ainda na Baixa Idade Média, período marcado por significativas 

mudanças que possibilitaram o surgimento de importantes monarquias nacionais na Europa 

Ocidental. 

Esse processo de centralização do poder monárquico no Reino de Portugal data ainda do século 

XII. Possui profunda relação com as chamadas Guerras de Reconquista, uma vez que foram 

as relações políticas estabelecidas nesse contexto que levaram à criação do Condado 

Portucalense e, mais tarde, à sua independência. 

Alguns anos depois, já no século XIV, após a morte do Rei Fernando I, a iminência de uma possível 

união do Reino de Portugal com o Reino de Castela levou parte da população - burguesia e a “arraia 

miúda” - a se aliarem à Dom João Mestre de Avis, para garantir a consolidação de Portugal 

como reino independente. 

Esse processo fundamental na formação de Portugal ficou conhecido como Revolução de 

Avis (1383-1385). 

A formação de um reino não acontece de um dia para o outro. O contexto político da época foi 

fundamental para sua realização, como veremos a seguir. 

A Expansão Islâmica e as Guerras de Reconquista 

A partir do século VIII, com a morte do profeta Maomé, os mouros (muçulmanos) passaram a 

avançar pela Arábia, Oriente Próximo e Norte da África, chegando à Península Ibérica. 

A grande maioria das mais importantes cidades da região foram conquistadas pelos mouros, em 

um fenômeno conhecido como Expansão Islâmica. 

A fim de recuperar esses territórios dominados e expulsar os invasores, os reinos cristãos 

visigóticos do Norte travaram intensas batalhas: as Guerras de Reconquista. 

Neste contexto, surgem pequenos reinos - expandidos conforme o processo de reconquista era 

bem sucedido - como, por exemplo, os chamados reinos de Leão, Castela, Navarra e 

Aragão (territórios hoje pertencentes à Espanha). 

No período da guerra, esses quatro reinos uniram forças e contaram com o apoio de nobres 

franceses para a expulsão dos mouros. Um desses nobres se destacou por sua atuação e, como 

recompensa por seus esforços, ganhou de Afonso VI, rei de Leão, o poder sobre terras que 

formariam o Condado Portucalense. Esse foi Henrique de Borgonha, que, além da posse sob o 

território, recebeu a filha de Afonso VI como esposa. Desse casamento nasceu Afonso Henriques. 

Herdeiro do trono do Condado Portucalense, Dom Afonso Henriques foi um dos responsáveis 

pela formação de Portugal como estado soberano. Ele conquistou a autonomia política do condado 

em 1139, através do Tratado de Zamora. 

https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/idade-media
https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/burguesia
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É nesse momento que foi instaurada, em Portugal, a Dinastia Borgonha, chegando a seu fim 

somente na ocasião da Revolução de Avis, em 1383. 

Nesse contexto de formação de Portugal, as batalhas contra os muçulmanos em território português 

chegam ao fim em 1147, quando Afonso Henriques os expulsa ao conquistar Lisboa. 

A Revolução de Avis 

Em 1383, morre o então rei de Portugal Dom Fernando I. Na época, Beatriz I, sua filha e herdeira, 

era também esposa de D. João I de Castela. Nesse cenário, a tomada de poder pela filha de Dom 

Fernando significaria a união do Reino de Portugal e do Reino de Castela. 

Anos após de independência adquirida, a iminência dessa união dividiu opiniões em Portugal. Por 

um lado, a nobreza apoiava a aproximação com Castela, uma vez que o sistema feudal do Reino 

de Castela continuaria a conceder privilégios a essa parcela da população. 

Por outro, a burguesia e o povo (chamado no período de “arraia miúda”), posicionaram-se contra a 

coroação de Beatriz I, já que a união dos dois reinos significaria colocar Portugal sob o poder de 

um Rei que vinha dedicando-se fundamentalmente ao cruzadíssimo e à conquista de terras, ao 

invés do incentivo ao comércio. 

Dom João Mestre de Avis, irmão do falecido Dom Fernando I, une-se à burguesia e a “arraia miúda”, 

entrando em disputa pelo trono. 

A Batalha de Aljubarrota 

Após dois anos da morte de Dom Fernando I, sem chegarem a uma decisão pacífica, Dom João I 

de Castela acaba por invadir Portugal a fim de tomar o poder. Entretanto, apesar do maior número 

de homens nas tropas castelhanas, as tropas de Dom João Mestre de Avis vencem a Batalha de 

Aljubarrota, em 1385. Dom João torna-se, então, soberano de Portugal, iniciando a Dinastia de 

Avis. E depois da Revolução.  

A Dinastia de Avis foi marcada pela aproximação e aliança do poder real com a burguesia. 

Além disso, foi formada uma nova nobreza, uma vez que grande parte das famílias de nobres mais 

antigas abandonaram Portugal. Inicia-se, então, um período inédito de centralização monárquica e 

intenso crescimento do reino. 

A partir dos interesses em comum entre a monarquia e a burguesia - como a busca por novas rotas 

de comércio nas Índias e busca por metais valiosos -, Portugal torna-se pioneiro na expansão 

marítima. 

Iniciada com a Tomada de Ceuta, no ano de 1415, a expansão marítima portuguesa passou 

ao norte da África e, depois, chegou até os continentes asiático e americano. 

 

 

 

https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/burguesia
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ATIVIDADES 

Questão 1 - Qual era a situação política de Portugal nesse período? 

Questão 2 - Relacione a formação de Portugal com a Guerra da Reconquista. 

Questão 3 - Explique o que foi a Revolução de Avis. 

Questão 4 - Durante a Baixa Idade Média, ocorreu em Portugal a denominada Revolução de Avis 

(1383-1385), que resultou em uma mudança dinástica, qual foi a principal consequência dessa 

Revolução? 

Questão 5 - Em sua opinião, essa revolução enfraqueceu ou fortaleceu o poder do rei de Portugal? 

Por quê? 

Questão 6 - Por que o rei de Portugal mandou atacar Ceuta no norte da África? 

Questão 7 - A Revolução de Avis concluiu o processo de formação territorial de Portugal ao colocar 

fim às ambições de Castela pelas terras portuguesas. Na história de Portugal, outro acontecimento 

é muito marcante no que toca à formação territorial do país. Que acontecimento é esse? 

a) Guerras de Reconquista 

b) União Ibérica 

c) Assinatura do Tratado de Tordesilhas 

d) Descobrimento do Brasil 

e) Independência do Brasil 

Questão 8 - Um acontecimento fundamental para o desfecho da Revolução de Avis foi uma batalha 

em que os portugueses, liderados por Nuno Álvares Pereira, derrotaram os castelhanos e forçaram-

nos a retornar para Castela. Estamos falando da Batalha: 

a) de Lisboa. 

b) de Aljubarrota. 

c) do Porto. 

d) do Tejo. 

e) de Algarve. 

Questão 9 - A Revolução de Avis permitiu que João, Mestre de Avis, fosse coroado rei de Portugal. 

Isso trouxe estabilidade política e garantiu a formação do território português. A estabilidade política 

trouxe paz e permitiu que o reino investisse no desenvolvimento do comércio. A longo prazo, essas 

condições permitiram: 

a) as Grandes Navegações. 

b) a Revolução Industrial. 

c) a expulsão dos mouros. 

d) o desenvolvimento do absolutismo. 

e) o surgimento do mercantilismo. 
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GEOGRAFIA 

Responda 

Questão 1- Qual o significado da palavra Estado (com letra maiúscula) e estado (com letra 

minúscula)? 

Questão 2 - Defina população, povo e nação. 

Questão 3 - Qual a diferença de Monarquia e República? 

Questão 4 - Como é constituído o sistema Parlamentarista? 

Questão 5 - Como são caracterizados o 1ºMundo, o 2ºMundo e o 3ºMundo? 

Questão 6 - Qual a importância dos Blocos Econômicos Mundiais? 

Questão 7 - Quais as etnias que formaram o povo brasileiro? 

Questão 8 - Qual o papel da África na formação cultural do Brasil? 

Questão 9 - Quais as características de migrantes existentes? 

Questão 10 - Por que é importante a proteção das línguas indígenas? 

 

ARTE 

Quando a arte e a história se encontram. 

A história do Brasil pode ser contada a partir da análise de uma série de obras de arte, cujo tema 

principal é o país. Essas obras representam os valores culturais e os aspectos políticos e 

econômicos dos diferentes elementos formadores do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glauco Rodrigues, Primeira Missa no Brasil, 1971. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro  
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Questões: 

Observe a obra acima e responda: 

Questão 1 - Que grupos são representados na obra? 

Questão 2 - Na sua opinião, qual seria a intenção do artista ao produzi-la? 

Questão 3 - As obras podem ser consideradas como documentos? Justifique. 

Questão 4 - O que o próprio título “Quando a arte e a história se encontram” levam a você pensar? 

 

Observe a obra e responda: 

Questão 1 - Quais elementos da 

paisagem natural são retratados? 

 

Questão 2 - Como a presença do 

colonizador europeu pode ser 

identificada na obra? 

 

Questão 3 - O que são naturezas 

mortas? 

 

Questão 4 - Crie uma composição de 

natureza morta. 

 

Questão 5 - No que o artista Albert 

Eckhout, se dedicou a representar? 

 

Questão 6 - O que suas obras nos 

levam a pensar? 
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INGLÊS 

Questão 1- Relacione as Saudações - Gretings 

(1) Hello! , Hi! , Hey ! 

(2) Good morning! 

(3) Good afternoon!  

(4) Good evening! 

(5)  Good night! 

(6) So long!  

(7) Good day!  

(8) Good bye ! 

(9) Wecome! 

(10) See you tomorrow? 

(11) How are you?  

(12) What’s up?  

(13) How are the things?  

(14) How is the life?  

 

(   ) Boa noite! (ao encontrar a pessoa) 

(   ) Bem vindo! 

(   ) Até logo! 

(   )  Olá! , Oi!, Ei! 

(   ) Até amanhã! 

(   ) Bom dia! 

(   )  Tudo certo? (informal) 

(   ) Como está a vida? 

(   ) Até logo! 

(   ) Boa tarde! 

(   ) Como você está? (formal) 

(   ) Boa noite! (ao despedir-se de alguém) 

(   ) Como estão as coisas? 

(   ) Bom dia (geralmente usado como “have a 

good day” – tenha um bom dia). 

Questão 2- Leia o texto e responda as perguntas: 

                      Meeting people 

    --- Good morning. 

    --- Good morning. 

    --- How are you? 

    --- I am well, thanks. 

    --- What is your name? 

    --- My name is Robert. 

    --- What is your occupation? 

    --- I am a teacher. 
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a) Qual a profissão que aparece no texto?  

b) Como as pessoas se cumprimentam no texto? 

c) Qual é o nome da pessoa que aparece no texto? 

d) Qual a tradução da frase:’How are you?’ 

 

Questão 3 - Relacione as palavras com as imagens abaixo. 

That’s my Schoolbag! 

1)  

 

2)  
 
 

 

3)  
 

 

(   ) a nootebook 

(   ) a dictionary 

(   ) an eraser 

4)  

 

5)  

 

6)  

 

(   ) a schoolbag 

(   ) a pen 

(   ) a pencil case 

7)  

 

8)  

 

9)  
 

 

(   ) a ruler 

(   ) a sharpener 

(   ) a book 

10)  

 

11)  
 

 

12) 

 

(   ) a calcutator 

(   ) a pencil 

(   ) a clips 
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VERB TO BE (present tense) Contracted form 

Contracted Form (Forma contraída, abreviada) 

Nos diálogos, é comum a utilização da forma contraída. A forma contraída consiste na substituição da 

vogal inicial das formas verbais por um apóstrofo. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Não se usa a forma contraída quando a frase (afirmativa) tiver o 

pronome e o verbo: 

Exemplo: -- Are you well? (Você está bem?) 

      --Yes,I am. ( Sim, eu estou.) 

b) Na linguagem coloquial, pode-se usar a forma contraída do verbo com nomes-sujeito:  

Exemplo: My name’s Carol.  (Meu nome é Carol.) 

 

c) Usa-se também com as palavras that, how, what, where, who. 

                             (aquele, como, qual, onde, quem) 

Exemplo: Whta’s your name? (Qual é o seu nome?) 

Forma por extenso Forma abreviada Forma negativa 

I am Eu sou / estou I’m Eu sou / estou I’m not              

 

Eu não 

sou/estou 

You are Você é / está You’re Você é / está You’re not 

You aren’t 

Você não é / 

não está 

He is Ele é / está He’s Ele é / está He’s not 

He isn’t 

Ele não é 

/não está 

She is Ela é / está She’s Ela é / está She’s not 

She isn’t 

Ela não é / 

não está 

It is Ele/ela é / está It’s Ele/ela é / está It’s not 

It isn’t 

Ele/ela não 

é /não está 

We are Nós somos / 

estamos 

We’re Nós somos / 

estamos 

We’ re not 

We aren’t 

Nós não 

somos / não 

estamos 

You are   Vocês é /estão You’re Vocês é /estão You’re not 

You aren’t 

Vocês não 

são /não 

estão 

They are Eles/elas são 

/estão 

They’re Eles/elas são 

/estão 

They’re not 

They aren’t 

Eles/elas 

não são /não 

estão 
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d) Forma negativa abreviada. Observe as duas formas: 

She isn’t well.  (Ela não está bem.) 

She’s not well. (Ela não está bem.) 

 

Questão 4 - Complete as frases com os pronomes: I, we, he she, it e faça a tradução: 

a) ____ is a dog.      __________________________________________ 

b) ____ are artists.   __________________________________________ 

c) ____ am a stdudent.  _______________________________________ 

d) ____ is a good girl. _________________________________________ 

e) ____ is a good boy. ________________________________________ 

 

Questão 5 - Complete as frases com o verb to be e faça a tradução: 

a) I ____ well.  _____________________________________________ 

b) You ____ my best friend. ___________________________________ 

c) We ____ late. ____________________________________________ 

d) They ___ singers. _________________________________________ 

e) She ___ Young. __________________________________________ 

f) It ___ dirty. ______________________________________________ 

g) He ___ beautiful.  _________________________________________ 


