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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 4º 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. 
 

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

 

  
 

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

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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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 história (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, distrai-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. 
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Questão 4 - Qual é a relação entre a história e o título do texto?  

 

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 e responda:  

“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?"  

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) (   ) esporadicamente 

d) (   ) cotidianamente 

 

Observe:  

Sujeito e predicado 

Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos: os termos 

essenciais. 

A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. 

  Sujeito: termo sobre o qual a oração diz algo. 

Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas. 

        Sujeito 

 Predicado: termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. 

Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas.  

    Predicado 
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Dica para encontrar o Sujeito: 

1º. Identificar o verbo.  

2º. A partir do verbo, perguntar quem ou o que está fazendo a ação.  

Exemplo: 

A pessoa animada faz as atividades com mais energia. (faz é o verbo) 

Quem faz as atividades com mais energia? A pessoa animada = sujeito  

O restante da oração é o predicado: faz as atividades com mais energia.  

 

Questão 12 - Separe o sujeito e o predicado de cada oração, circulando o sujeito e grifando o 

predicado. 

a) Os meninos estão na quadra. 

b) O enxame entrou na colmeia. 

c) Algumas famílias passeiam pelo parque. 

d) Diversas crianças jogam bola no 

campinho. 

e) A cidade parece vazia hoje. 

f) O sol desponta no horizonte. 

g) Eles saíram mais cedo da academia. 

h) Nós iremos ao cinema hoje à noite. 

i) Eles vão visitar uma exposição de artes. 

j) O cãozinho saiu correndo pelas ruas. 

k) A festa vai ser muito animada. 

l) Meus primos foram viajar ontem. 

m) O médico vai conversar com os pacientes. 

n) O dia já está amanhecendo. 

o) Quatro pessoas telefonaram para você 

ontem. 

p) Meus avós paternos preparam um 

delicioso jantar. 

q) Vários times querem participar do 

campeonato. 

r) Todos os jogadores da equipe foram 

abraçar o técnico. 

s) Meus primos trabalham nessa loja. 

t) Nossa banda vai tocar amanhã. 

u) Seu computador está desligado? 

v) A chuva de ontem fez estragos na cidade. 

w) Esses filhotes de aves ainda não podem 

voar. 

x) Aqueles carros vão para a oficina amanhã. 

y) A mesma música tocou no rádio de manhã 

e à tarde. 

z) Um único candidato faltou ao debate. 

 

Observe:  

Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito.  

Exemplo: A justiça dos homens pode falhar.  

                        Sujeito 

Núcleo do sujeito: justiça  
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Questão 13- Grife o sujeito e circule o seu núcleo:  

a) A cadeira de balanço e o tricô inacabado lembravam-me os tempos de infância.  

b) Meu irmão e minha irmã estavam na creche da prefeitura.  

c) A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e 

de casas.  

d) Carlos e Ana reuniram-se em protesto no sindicato.  

e) A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental.  

f) As florestas nativas de São Paulo sobrevivem em pequena parte do território estadual.  

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

TEOREMA DE TALES: Tente ver os vídeos como fazer as contas 

https://www.youtube.com/watch?v=c3q0SPekRVY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=m46toCRRrYg 

 

Alguns exemplos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3q0SPekRVY
https://www.youtube.com/watch?v=__WWQPfOFsw
https://www.youtube.com/watch?v=m46toCRRrYg
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Agora resolva os problemas envolvendo o Teorema de Tales: 
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TEOREMA DE TALES NOS TRIÂNGULOS  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZALHWpS8CIU 

https://www.youtube.com/watch?v=RrjIjtnRE18 

Toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina, sobre os dois lados, segmentos 

proporcionais. 

 

Observe o Δ (símbolo do triângulo) ABC  e o Δ AMN. 

Obtemos pelo vértice A uma paralela, a reta r , paralela ao lado BC. Temos um feixe de paralelas, 

e pelo teorea de Tales: 

       
AM

MB
 = 

AN

NC
 

Exemplos: 

1. Calcular o valor de x, sabendo que os seguimentos  𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (são paralelos). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJYaN_pVGBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZALHWpS8CIU
https://www.youtube.com/watch?v=RrjIjtnRE18


13 
 

Observe esses dois outros exemplos 

 

EXERCÍCIOS 
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 

A crise de 1929 
 
Após a Primeira Guerra, o mundo viveu um momento de euforia, conhecido como a Belle 

Époque. A “Belle Époque”, do francês “bela época”, foi um período de grande otimismo e paz, 

desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando 

eclode a Primeira Guerra Mundial. Esta “época áurea” foi possibilitada em grande parte pelos 

avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como 

firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. 

No Estados Unidos, principalmente, o otimismo é palpável e se consolida o 

chamado American Way of Life, onde o consumo é o principal fator de felicidade. American way 

of life ou "estilo de vida americano" foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos 

após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.  

Este modo de viver passava pelo consumismo, a padronização social e a crença nos 

valores democráticos liberais. O American Way of Life só foi possível por conta da superioridade 

tecnológica americana, do poderio do seu exército e do arsenal de guerra desenvolvido após os 

conflitos. A fabricação em massa possibilitou o consumo em grande escala e com o crédito 

barato, os americanos aproveitaram para comprar bens, muitas vezes supérfluos. 

Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os parques industriais e a agricultura na 

Europa estavam destruídos, permitindo aos EUA exportarem em larga escala para o mercado 

europeu. 

Os Estados Unidos também se transformaram no principal credor dos países europeus. 

Essa relação gerou interdependência comercial, que foi se alterando na medida em que a 

economia europeia se recuperava e passava a importar menos. Somado a isso, o Banco Central 

americano autoriza aos bancos a emprestarem dinheiro a juros baixos. O objetivo era fomentar 

ainda mais o consumo, mas este dinheiro acabou indo parar na Bolsa de Valores. 

Desta maneira, em meados da década de 1920, os investimentos em ações da bolsa de 

valores também aumentam, uma vez que estas ações eram artificialmente valorizadas para 

parecerem vantajosas. Contudo, como se tratava de especulação, as ações não possuíam 

cobertura financeira. 

Como agravante, o governo dos EUA inicia uma política monetária para reduzir 

a inflação (aumento de preços), quando deveria combater uma crise econômica provocada pela 

deflação econômica (queda nos preços). 

Primeiramente, a economia norte-americana, principal credora internacional, passa a 

reivindicar a repatriação de seus bens emprestados às economias europeias durante a guerra e 

reconstrução. 

Este fator, somado à retração nas importações dos EUA (principalmente de produtos 

europeus), torna difícil o pagamento das dívidas, levando assim a crise aos outros continentes. 

Esta crise já era perceptível em 1928 quando houve uma queda brusca e generalizada nos 

preços dos produtos agrícolas no mercado internacional. 

https://www.todamateria.com.br/belle-epoque/
https://www.todamateria.com.br/belle-epoque/
https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/american-way-of-life/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-inflacao/
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Causas da Crise de 29 

As principais causas da Crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da 

economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo 

acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando 

grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços.  

A prosperidade econômica, marcada pela produção em série para o consumo em massa, 

não era, contudo, partilhada por toda população norte-americana. Havia grande concentração de 

renda nas mãos de pouco. Em 1929, por exemplo, os 13% de norte-americanos mais ricos 

detinham cerca de 90% da riqueza do país. Enquanto isso metade, da população vivia abaixo da 

linha da pobreza, a maioria constituída por negros.  

A população rural também não foi beneficiada pela prosperidade econômica. durante a 

Primeira Guerra, muitos fazendeiros haviam expandido seus negócios em resposta às demandas 

do governo por mais alimentos. Entre 1914 e1920, contudo, quando a Europa retornou à 

produção, a oferta excessiva de produtos agrícolas nos mercados mundiais derrubou os preços.  

Ao longo da década de 1920, a superprodução agrícola nos Estados Unidos se manteve e, 

com isso, os preços das safras despencaram. o lucro médio dos fazendeiros que, entre 1917-

1920 era de 1.295 dólares por ano, caiu para 517 dólares em 1921.  

A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais 

dos créditos e produtos americanos. 

Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores 

e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a 

investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. 

Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o "crash" ou o 

"crack" da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. Este dia seria conhecido como a 

"Quinta-feira Negra". 

O resultado óbvio foi o desemprego (generalizado) ou a redução salarial. O ciclo vicioso se 

completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição 

nos preços. 

Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a 

oferta de crédito. Com isso, muitos empresários fecharam as portas agravando ainda mais o 

desemprego. 

Os países mais atingidos pela Quebra da Bolsa de Nova York foram as economias 

capitalistas mais desenvolvidas, dentre elas os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália 

e o Reino Unido. Em alguns destes países, os efeitos da crise econômica fomentaram a 

ascensão de regimes totalitários. Na União Soviética, onde a economia em vigor era socialista, 

pouco foi afetada. 

Quebra da Bolsa de Nova York 

Dezenas de clientes fazem fila para tirar seus depósitos em julho de 1930. 
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Em 24 outubro de 1929, uma quinta-feira, havia mais ações que compradores e o preço baixou 

vertiginosamente. Por isso, milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro 

na Bolsa de Valores de Nova York faliram quando a “bolha de crédito” estourou. 

Isso provocou um efeito em cadeia, derrubando as bolsas de Tóquio, Londres e Berlim na 

sequência. O prejuízo foi milionário e sem precedentes históricos. 

Na sequência, estoura a crise financeira, visto que as pessoas, em pânico, sacaram todos 

seus valores depositados nos bancos, o que provocou seu colapso imediato. Assim, de 1929 até 

1933, a crise só se agravou. 

Todavia, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos EUA. 

Imediatamente, Roosevelt inicia um plano econômico denominado (propositalmente) "New Deal" 

ou seja, o “Novo Acordo”, caracterizado pela intervenção do Estado na economia. 

Como legado, a Crise de 1929 deixou-nos a lição da necessidade do intervencionismo e do 

planejamento estatal da economia. Da mesma forma, a obrigação do Estado em prover 

assistência social e econômica aos mais afetados pelo decrescimento do capitalismo. 

Consequências da Crise de 1929: New Deal 

O plano econômico do New Deal foi o principal responsável pela recuperação econômica 

dos EUA, sendo adotado como modelo por outras economias em crise. 

Na prática, este programa do governo previa a intervenção do Estado na economia, 

controlando a produção industrial e agrícola. 

Concomitantemente, projetos federais de obras públicas foram realizados com foco na 

construção de estradas, ferrovias, praças, escolas, aeroportos, portos, hidroelétricas, casas 

populares. Assim, foram criados milhões de empregos, fomentando a economia pelo consumo. 

Mesmo assim, em 1940 a taxa de desempregados estadunidenses era de 15%. Esta 

situação foi finalmente resolvida com a Segunda Guerra Mundial, quando a economia capitalista 

mundial se recupera. 

 Ao fim da guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e 

a economia estava a pleno vapor. 

 
Juliana Bezerra 

 https://www.todamateria.com.br/crise-de-1929/ acesso 25 maio de 2020 
 

 

 

RESPONDA AS QUESTÕES NO SEU CADERNO 

1) Por que os anos de 1920, nos Estados Unidos foram décadas de prosperidade? 

 

https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/crise-de-1929/
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2) A riqueza de uns e a pobreza de outros: 

Duas imagens de Natal de 1928, nos Estados Unidos, responda: 

a) O que essas imagens revelam sobre a economia e a sociedade norte-americana da época? 

b) Como explicar duas situações tão opostas existindo na mesma época? 

 
“O senhor acha que estará trabalhando no ano que vem, papai?” 

Caricatura norte-americana, 1928. 

 

3) Quais eram os pontos vulneráveis da prosperidade americana da década de 1920? 

 

4) Qual era a relação de dependência entre os Estados Unidos e os países europeus? 

 

5) O que levou à Grande Depressão de 1929? 

 

6) O que foi o crack de 1929 e quais foram os efeitos sobre a sociedade e a economia dos 

Estados Unidos? 

 

7) A superprodução e a fome 

Mulheres remexem no lixo do mercado à procura de algum alimento aproveitável. Ao fundo uma 

banca cheia de repolho, sinal de superprodução. As mulheres só observam a banca, sem 

comprar o produto. (1930) 

a) O que todos esses elementos nos induzem a pensar sobre essa época? 

 

b) Qual era a situação dos agricultores durante a crise de 1929? 

 

8) "A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgo, o plantador de café 

brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos". (Paul Raynaud - 

LA FRANCE A SAUVÉ L'EUROPE, T. I. Flamarion) O autor se refere à crise mundial de 1929, 

iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou:  

a) o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na 

economia.  

b) o aumento do número das sociedades acionárias e da especulação financeira.  

c) a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor 

d) a imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de estoques.  

e) o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais, e o pleno 

emprego. 
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9) Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a 

Crise de 1929. Identifique, nas alternativas a seguir, os principais fatos que a produziram. 

 

a) Aparecimento de ideologias como o Fascismo e o Nazismo. 

b) Superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores. 

c) Retraimento do crédito e proibição das exportações. 

d) Equilíbrio entre a agricultura e o comércio. 

e) Má colheita e demanda ilimitada da indústria. 

 

10) Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão (1929) resultou principalmente 

a) da queda da exportação, desemprego e aumento de consumo interno. 

b) da desvalorização da moeda, com o objetivo de elevar os preços dos gêneros agrícolas. 

c) do fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para sanear as 

finanças. 

d) da superprodução industrial e agrícola, que foi se evidenciando quando o mercado não 

conseguiu mais absorver a produção que se desenvolvera rapidamente. 

e) da emissão de papel-moeda e o abandono do padrão-ouro que permitiram ao Banco Central 

financiar o seguro-desemprego. 

 

11)  A adoção do "New Deal", após a crise de 1929, nos Estados Unidos, identifica-se com: 

a) o intervencionismo do Estado na Economia, para controlar o sistema de crédito, regulamentar 

os salários e garantir o investidor; 

b) a intenção de socializar progressivamente a economia norte-americana através de 

mecanismos nitidamente estatizantes; 

c) a política de juros baixos adotadas pelos bancos privatizados pelo governo de F. D. Roosevelt; 

d) a recuperação econômica das indústrias falidas (com o "crack" da Bolsa), através da entrada 

de capitais estrangeiros; 

e) o emprego de mão-de-obra, subsidiada pelo governo, tanto na indústria como na agricultura. 

 

12) A partir do ano de 1932, o Presidente norte-americano F. D. Roosevelt adotou um conjunto de 

medidas, o "New Deal", com o objetivo de resgatar o crescimento econômico interrompido pelo 

"crack" de 1929. 

Dentre essas medidas destacamos: 

a) incentivo à construção de obras públicas, intervenção estatal na economia e controle da 

produção visando à manutenção dos preços dos produtos. 
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b) venda de empresas estatais e incentivo ao aumento da produção de produtos agrícolas. 

c) privatização da previdência social, aumento da jornada de trabalho e proibição da construção 

de obras públicas. 

d) redução dos salários dos empregados e fim do seguro desemprego. 

e) desenvolvimento da previdência social e fim da intervenção estatal na economia. 

 

13)  Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou.  As ações se desvalorizaram 

drasticamente; os estoques de cereais se acumularam; os preços dos produtos 

baixaram.  Fazendeiros faliram.  As grandes indústrias diminuíram fortemente a produção; as 

médias e pequenas fecharam.  Grandes massas de trabalhadores ficaram desempregadas.  O 

Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho não controlava a 

crise.  Para controlar a crise, Franklin Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 1932, 

lançou um programa de reconstrução nacional, o New Deal, cuja meta era promover reformas 

profundas na sociedade norte-americana. Baseando-se no texto, responda:  

a) Qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e o New Deal? 

 

GEOGRAFIA 

1) Sobre fontes de energia defina: 

a) petróleo 

b) gás natural 

c) carvão mineral 

d) etanol 

 

2) Faça uma breve pesquisa sobre energia nuclear e diga seus prós e contras. 

 

3) O que o urânio enriquecido? Para que serve? 

 

4) O que significa o termo “energia renovável”? 

 

5) Defina biomassa. 

 

6) Para que serve estudar as diferentes fontes de energia do mundo? 
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ARTE 

Pesquisar 

 Arte Mural 

 Arte Muralista 

 Arte Muralista no Brasil 

 Arte Muralista Mexicana 

 Características, Artistas e Obras. 

 Obra Guerra e Paz (Candido Portinari) 

 Kobra, um dos maiores Muralistas 

 Artistas de rua Brasileiros mais conhecidos. 

 

Atividade 

 Representar uma parede com um grafite 

 

 

 

 

 



31 
 

INGLÊS 

Questão 1- Complete as frases com os verbos do quadro. 

 

  

 

 

a)  

 

 

 

 

Paul is _____________ a sandwich now. 

 

b)  

 

 

 

 

They are ________________at the party. 

 

c)  

 

 

 

 

  Mark is _________________ his car. 

 

d)  

 

 

 

 

 

 

Susan is _____________________ the book for the test. 

 

EATING – CLEANING – WASHING– READING - PLAYING - DANCING 
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e)  

 

 

 

 

 

She is ____________________ her bedroom window. 

 

f)  

 

 

 

 

 

Liz is ____________________ the piano. 

 

 

There is ...  – there was... 

THERE TO BE – PRESENT TENSE 

Singular:  

              There is a boy in the class. ( Há um menino na classe.) 

Plural:  

              There are seven boys in the class. ( Há sete meninos na classe.) 

THERE TO BE - PAST TENSE 

O verbo haver, no passado, possui duas formas: 

a) There was, usada no singular: 

There was a boy in class. (Havia um menino na classe.) 

 

b) There were, usada no plural: 

There were boys in the class. (Havia meninos na classe.) 
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Questão 2 - Complete o diálogo com o verbo to be no passado. Use as formas was ou were e 

traduza o diálogo sem esquecer da pontuação. 

 

--- Where ___________ you last week?  

--- I________ in Rio. 

--- ________ you at the beach? 

--- Yes, I ______. 

--- What beach? 

--- Copacabana beach. 

--- _______ the Copacabana beach clean? 

--- Yes,it _________ very clean. 

--- What is the name of the hotel you __________in? 

--- I _______ at Copacabana Palace. 

--- ________ there many tourists? 

--- Yes, there ________ many tourists from many parts of the world. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 -  De acordo com a tirinha assinale a alternativa correta. 

 

O que Jon está fazendo? 

(     )  comendo (     ) correndo (     ) cozinhando (     ) lendo 
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FUTURE WITH GOING TO 

 
 

 

 
 

Questão 4- Observe o exemplo e responda às perguntas e faça a tradução. 

I am going to fish. And you? (Eu vou pescar. E você) 

(to play football) 

I am going to play football. (Eu vou jogar futebol ) 
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a) I am going to paint a house. And you? 

(to plant a tree) 

______________________________________________________________________________ 

b) We are going to play football. And you? 

(to play tennis) 

______________________________________________________________________________ 

c) I am going to eat a banana. And you? 

(to eat apple) 

______________________________________________________________________________ 

d) She is going to drink milk. And you? 

(to drink orange juice) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 5 - Complete as frases com I, you, she ou com as formas verbais am, is, are  e faça a 

tradução das frases. 

a) You _______ going to play volleyball. ______________________________________________ 

b) She _______ going to dance. ____________________________________________________ 

c) ______ are going to read a magazine. _____________________________________________ 

d) ______ am going to write a composition. ___________________________________________ 

e) I_____ going to eat a sandwich.__________________________________________________ 

f) She ____ going to play with you. __________________________________________________ 

 

 

Questão 6 – Escreva em inglês. 

a) Quantas pessoas havia na sala ? 

_____________________________________________________________________________ 

b) Quantas crianças havia no parque? 

_____________________________________________________________________________ 

c) Quantas mulheres havia naquela casa? 

_____________________________________________________________________________ 

 



36 
 

Questão 7 - Enumere a tradução das palavras abaixo. 

(A) Leite 

(B) Peixe 

(C) Mãe 

(D) Pai              

(E) Menina 

(F) Escola 

(G) Garoto 

(H) Enfermeita 

(I) Queijo 

(J) Água 

(  ) Boy 

(  ) Milk 

(  ) Fish 

(  ) father 

(  ) Water 

(  ) school 

(  ) Girl 

(  ) Cheese 

(  ) Mother 

(  ) Nurse 

 

Leia o texto: 

Fernanda is a intelligent girl . She is 10 years old. His dream is to be a nurse. 

She lives in Sao Paulo. Fernanda studies in the 5th year. She likes milk and chocolate. The 

name of his mother is Paula and the name of his father is Julius. 

His father is a teacher and her mother is a journalist . Fernanda is happy. 

De acordo com texto, responda as questões em português: 

Questão 1 - Fernanda é uma: 

(A) menina inteligente. 

(B) mulher inteligente. 

(C) menina linda. 

(D) senhora inteligente. 

 

Questão 2- Traduza para o português a seguinte frase:“She is 10 years old.”. 

 

 

Questão 3- Qual o sonho de Fernanda? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4- Qual a profissão do pai e da mãe de Fernanda? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5- Traduza: “Fernanda is happy”. 



37 
 

______________________________________________________________________________ 


