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4º 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. 
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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 

Observe: 

 Biografia é um relato não ficcional em que o biógrafo conta uma história de vida, geralmente 

de uma personalidade pública. Em geral, o biografado é alguém que se destaca na sociedade 

por algum motivo: seu exemplo de vida, suas realizações profissionais ou artísticas. Assim, a 

biografia é publicada considerando que várias pessoas podem ter interesse em sua leitura. 

Uma das características de textos biográficos é a indicação do tempo dos fatos relatados. 

Essa indicação pode ser feita de forma direta, explicitando a data, ou de forma indireta, por 

exemplo, relatando fatos históricos ocorridos na época dos fatos da biografia. Indicações da 

idade do biografado, em certos momentos do relato, sinalizam em que fase da vida a pessoa 

enfrentou algumas situações. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões:  

Daine dos Santos 

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

sua carreira começou de um jeito bem inusitado.  

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

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

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

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

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

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

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

americanos de Winnipeg (Canadá).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>.  
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Questão 1 – O texto acima é: 

 (     ) uma biografia.   

 (     ) uma entrevista.  

 (     ) uma reportagem. 

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

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

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

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

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

 (     ) define uma característica de Daiane dos Santos.   

 (     ) intensifica uma característica de Daiane dos Santos.   

 (     ) complementa uma característica de Daiane dos Santos.   

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

 (     ) retoma Daiane.   

 (     ) anuncia Daiane.   

 (     ) interpela Daiane.   

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

 (     ) na Copa do Mundo de Ginástica Artística.  

 (     ) no Campeonato Mundial de Ginástica Artística.  

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

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

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

 (     ) que conclui o anterior.  

 (     ) que justifica o anterior.   

 (     ) que compensa o anterior.   

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

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

(     ) ordinal.   

(     ) cardinal.  

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

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

(     ) lugar.  

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Observe: 

 Autobiografia é um relato que a pessoa faz sobre a sua própria vida, escrita por ela mesma, 

sendo assim, simultaneamente produtor textual e personagem. 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

A ILHA 

 Minha história começa numa ilha com pouco 

mais de duzentos habitantes, na baía de Todos os 

Santos. Uma fração de Brasil praticamente secreta, 

ignorada pelas modernidades e pelos mapas: nem o 

(quase) infalível Google Maps consegue encontrá-la. 

É nessa terra minúscula, a Ilha do Paty, que estão 

minhas raízes. O lugar é um distrito de São Francisco 

do Conde — município a 72 quilômetros de Salvador, 

próximo a Santo Amaro e conhecido por sua atual 

importância na indústria do petróleo. Na ilha, as principais fontes de renda ainda são a pesca, o 

roçado e ser funcionário da prefeitura.  

 No Paty, sapatos são muitas vezes acessórios dispensáveis. Para atravessar de um lado 

para o outro na maré de águas verdes, o transporte oficial é a canoa, apesar de já existirem um 

ou outro barco, cedidos pela prefeitura. Ponte? Nem pensar, dizem os moradores, em coro. 

Quando alguém está no “porto” e quer chegar até o Paty, só precisa gritar: “Tomaquê!”.  

 Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que quer dizer “tomaquê”. É uma 

redução, como “oxente”, que quer dizer “O que é isso, minha gente”. Ou “Ó paí, ó”, que é “Olhe 

pra isso, olhe”. Ou seja, é simplesmente “Me tome aqui, do outro lado da margem”. É muito mais 

gostoso gritar “Tomaquê!”.  

 Assim, algum voluntário pega sua canoa e cruza, a remo, um quilômetro nas águas verdes 

e calmas. Entre os dois pontos da travessia se gastam uns quarenta minutos. Essa carona 

carrega, na verdade, um misto de generosidade e curiosidade. Num lugar daquele tamanho, 

qualquer visita vira assunto, e é justamente o remador quem transporta a novidade.  

 Até hoje procuro visitar a ilha todos os anos. Gosto de entender minha origem e receber 

um abraço afetuoso dos mais velhos. Vou também para encontrar um sentimento de inocência, 

uma felicidade descompromissada, que só sinto por lá.  

 Graças à sua refinaria de petróleo, São Francisco do Conde é um dos municípios mais 

ricos do país. (....) Essa dinheirama, porém, não chega até o cotidiano de quem mora no Paty. 
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Eles até conseguem ver vantagens na vida simples que levam: como não há violência, não há 

polícia na ilha, e as portas das casas estão sempre abertas para quem quiser entrar. O que faz 

falta mesmo é a água encanada. Para tudo: dar descarga nos banheiros, lavar pratos e roupas, 

tomar banho.  

  Não faz muito tempo, luz também era luxo. Na minha infância, a energia elétrica vinha de 

um único gerador, usado exclusivamente à noite, quando os televisores eram ligados nas 

novelas. As janelas da casa de meu avô, que teve uma das primeiras tvs do Paty, ficavam 

sempre cheias de gente. Era o nosso cineminha. (...)  

(Autobiografia de Lázaro Ramos ) 

Lázaro Ramos. Na Minha Pele.Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.p.16-17 

 

Questão 1 -. O texto está organizado em parágrafos. Releia o primeiro parágrafo. 

 A qual localidade refere-se o trecho "Ilha com pouco mais de duzentos habitantes, na Baía de 

Todos os Santos"? 

Questão 2 - O modo detalhado pelo qual o autor apresenta seu local de nascimento é importante 

para o leitor? Por quê? 

Questão 3- Identifique no texto as seguintes informações: 

a) Ele ainda mora na ilha? Justifique sua resposta com uma passagem do texto. 

b) No último parágrafo, o autor fala de um tempo passado. Que lembranças ele tráz para o texto? 

Questão 4 - Com base nas informações do texto, como você imagina que tenha sido a infância 

do autor? 

Questão 5 - Na sua opinião, o  estilo de vida dos moradores da ilha é o mesmo da época em que 

o autor era criança? Justifique sua resposta. 

Questão 6 - Em vez de usar a palavra dinheiro, o autor preferiu dizer  dinheirama  . O que 

significa a palavra empregada? Por que ele resolveu usar esta palavra? 

Questão 7 - Retire do texto uma frase que comprova  ser o próprio autor quem relata sua história. 

 

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. 



8 
 

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) 

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: 
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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. 

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. ___________________________________ 
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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. 

 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” 
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MATEMÁTICA 

O TRIÂNGULO RETÂNGULO E O TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Sabemos que um triângulo é retângulo quando tem um ângulo interno reto (ou seja 90º). 

Há vários elementos em um triângulo retângulo, mas no momento vamos estudar aqueles que 

são necessários para a compreensão das ideias de Pitágoras. 

  

Demonstração do Teorema de Pitágoras de formas diferentes. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=k7TEOIyiR0c 

https://www.youtube.com/watch?v=zzhhndiZyw4 

Observe que neste triângulo retângulo os elementos estão nomeados: c é a hipotenusa e a e b 

são os catetos. 

 

Enquanto neste triângulo retângulo a hipotenusa é o a, e os catetos são o b e c. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJDWfAaewLQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7TEOIyiR0c
https://www.youtube.com/watch?v=zzhhndiZyw4
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CONCLUSÃO DO QUADRO: se 25 = 25 então é um triângulo retângulo. 

Na maioria dos livros a fórmula usada é esta: a2= b2 + c2, mas é melhor você saber a fórmula da 

seguinte forma abaixo, assim se os símbolos forem diferentes ou mudarem de lugar você não vai 

errar. 

(Hipotenusa)2= (Cateto)2 + (Cateto)2 

Onde a hipotenusa é o lado que fica oposta ao ângulo de 90º (ângulo reto). 

Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90º. 

 

Há dois casos algébricos , o primeiro caso é quando quero achar a hipotenusa. 

Exemplo 1. Calcule o valo de x no seguinte triângulo retângulo: 

 

    Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

    (Hipotenusa)2 = (cateto)2 + (cateto)2 

      x 2 =  62 + 82 

      x 2 = 36 + 64 

      x 2 = 100 (operação inversa da potenciação é a radiciação) 

      x = ± √100 (só usamos o valor positivo por se tratar de medida) 

      x = 10 cm 



13 
 

O segundo caso é quando queremos achar um dos catetos. 

Exemplo 2. Calcule o valor de x no seguinte triângulo retângulo: 

 

 

 

 

 

Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

(Hipotenusa)2 = (cateto)2 + (cateto)2 

     152 = x2 + 122 

      225 = x2 + 144 (observe a igualdade) 

      X2 = 225 – 144 

      X2 = 81 (potenciação para radiciação) 

      X = ± √81 (somente o valor positivo por se tratar de medida) 

      X = 9 cm 

      EXERCÍCIOS 

1. Para cada triângulo retângulo representado a seguir, indique os catetos e a hipotenusa. 

 
 

2. Sem realizar medições de ângulos, determine em quais dos itens a seguir a figura representa 

um triângulo retângulo.  

 

Para você verificar se é um triângulo retângulo basta substituir os números na fórmula,  

(Hipotenusa)2= (Cateto)2 + (Cateto)2 se os dois lados forem iguais é um triângulo retângulo, 

observe no quadro rosa acima. 
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3. Calcule x nos triângulos retângulos abaixo: 

 

4. Determine x e y no triângulo retângulo abaixo: 

 

PROBLEMAS ENVOLVENDO O TEOREMA DE PITÁGORAS 

Para resolver um problema com o Teorema de Pitágoras basta você conseguir visualizar o 

triângulo retângulo e seus elementos e aplicar a fórmula: (Hipotenusa)2= (Cateto)2 + (Cateto)2      

1. Um avião percorreu a distância de 5000 metros na posição inclinada, e em relação ao solo, 

percorreu 3000 metros. Determine a altura do avião. Observe o desenho. 

 

2. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está 

distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro.  

 

3. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas 

perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios.   
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4. Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de 

comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que a atravessa diagonalmente? 

 

5. Observe o esquema a seguir. Determine o comprimento da rampa em metros. 

 

 

6. Quantos metros de fio são necessários para “puxar luz” de um poste de 12 m de altura até a 

caixa de luz que está ao lado da casa e a 16 m da base do poste? 

 

7. Um quadrado tem 5 cm de lado. Determine a medida da sua diagonal. 

 

 

Elementos do Círculo e da Circunferência. 

Os elementos do círculo e da circunferência são raio, diâmetro, corda, arco da circunferência, 

setor circular e coroa circular, entre outros. 

Para um dado ponto central, chamado centro, uma circunferência é o conjunto de todos os 

pontos que possuem uma distância fixa até este ponto central. Essa distância geralmente é 

representada pela letra r. Os círculos, por sua vez, são compostos por todos os pontos de 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/circulo-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/distancia-entre-dois-pontos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/circulo-circunferencia.htm
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uma circunferência e por seus pontos interiores. A imagem a seguir ilustra uma circunferência e 

um círculo. 

 

Destacamos a seguir os elementos principais para nosso estudo dessas duas figuras. 

1 – Raio 

O raio é a distância entre um ponto de uma circunferência e seu centro. O raio do círculo é a 

distância entre a borda do círculo e seu cenro. 

 

2 – Cordas 

Em uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos. 

Atenção: o centro não é ponto da circunferência! 

Dessa maneira, as cordas, em um círculo, podem ser compreendidas como segmentos de reta 

que ligam dois pontos distintos de sua borda. 

 

3 – Diâmetro 

O diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a 

maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a duas vezes o raio. Ou seja, 

se você tiver a medida do diâmetro basta dividi-lo por dois para obter o raio, que é a medida mais 

usada para determinar o comprimento e a área de um círculo. 

                                               d = 2·r 

Onde d é diâmetro e r é raio. 

 

MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA (PERÍMETRO) 

 O comprimento da circunferência é dado pela seguinte fórmula: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/comprimento-circunferencia-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm
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C = 2. π. r  

Onde C é o comprimento da circunferência, r é o raio e π (número pi) é um número irracional, 

referente a razão ente o comprimento da circunferência e o diâmetro.  Geralmente usamos o valor 

aproximado de π= 3,14. 

VEJA ALGUNS EXEMPLOS 

Exemplo 1. Determine quantos metros, aproximadamente, uma pessoa percorrerá se der 8 voltas 

completas em torno de um canteiro circular de 2 m de raio. 

Resolução: Calcular quantos metros essa pessoa percorre em uma volta e depois multiplicar por 

8. 

 

C = 2 * π * r 

C = 2 * 3,14 * 2 

C = 12,56 

 

Comprimento do percurso 

C = 12,56 * 8 

C = 100,48 metros 

 

Exemplo 2. O pneu de um veículo, com 400 mm de raio, ao dar uma volta completa, percorre 

quantos metros aproximadamente? 

Resolução: Precisamos transformar 400 mm em metros, para isso basta dividirmos 400 por 

1000, resultando em 0,4m. Agora basta aplicarmos a expressão do comprimento de uma 

circunferência. 

 

C = 2 * π * r 

C = 2 * 3,14 * 0,4 

C = 2,512 metros 

 

O pneu percorre aproximadamente 2,5 metros. 

 

Exemplo 3 . Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 600 km sobre uma pista 

circular de raio 100 m. Qual o número aproximado de voltas que ele dará? 

 

Resolução: Calcular o comprimento da pista 

C = 2 * π * r 

C = 2 * 3,14 * 100 

C = 628 metros 

 

Convertendo 600 km em metros 

Como 1 km possui 1000 metros, então 600 * 1000 = 600 000 metros 

 

Calculando o número aproximado de voltas 

Basta dividir o percurso pelo comprimento da pista: 

600 000 : 628 = 955 (aproximadamente) 

 

Portanto, o ciclista deverá dar aproximadamente 955 voltas. 
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EXERCÍCIOS 

1. Calcule o comprimento de uma circunferência:  

a) cujo raio mede 10 cm.  

b) cujo diâmetro mede 12 cm. 

c) cujo raio mede 2 cm. 

d) cujo diâmetro mede 5 cm 

2. Com um fio de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 cm. Qual deve ser 

o comprimento do fio?  

3. Uma praça circular tem raio de 40 m. Quantas metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na 

praça? 

4. Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 

pessoas com um espaço de 60 cm para cada pessoa. Calcule o diâmetro que a mesa deve ter. 

5. Ao percorrer uma distância de 6280 m, uma roda dá 2000 voltas completas. Qual é o raio 

dessa circunferência? 

6. As rodas de um automóvel têm 32 cm de raio. Que distância percorreu o automóvel depois de 

cada roda deu 8000 voltas? 

7. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 m. Um atleta treinando 

nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas 

que ele deve dar nessa pista a cada dia. 

8. Um ciclista deu 30 voltas em uma pista com formato de circunferência. Ao olhar seus 

equipamentos de medida, ele percebeu que a distância percorrida nessas 30 voltas foi de 90 km. 

Qual a medida aproximada do raio da pista em que se encontrava? (Considere π = 3,14). 

a) 0,48 km.    b) 0,58 km.     c) 0,68 km.     d) 0,78 km.      e) 0,88 km. 

9. Donato, patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício da sua função, que é patrulhar uma 

região turística de Vitória/ES. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui formato circular de 

diâmetro medindo 70 cm. Considerando que na última quinta-feira Donato percorreu 21,4 km com 

essa bicicleta em serviço de patrulhamento, é correto afirmar que o pneu dessa bicicleta deu: 

(Dado π= 3) 

10. Para realizar o teste físico em determinado concurso, os candidatos devem correr ao redor de 

uma praça circular cujo diâmetro mede 120 m. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça 

percorre: (Dado: π = 3). 

a) 1620 m      b) 3240 m      c) 4860 m      d) 6480 m       e) 8100 m 

ÁREA DO CÍRCULO 

 A área do círculo é obtida pela fórmula a seguir: 

A = π . r2 

Em ambos os casos, r é o raio da circunferência (ou do círculo) e π é uma constante de 

aproximadamente 3,1415. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-circulo.htm
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Exemplos 1.  Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher 

uma praça circular com raio de 20 metros. 

 

A = π * r² 

A = 3,14 * 20² 

A = 3,14 * 400 

A = 1256 m² 

Serão necessários 1256 m² de grama. 

Exemplo 2. Determine a área da região em destaque representada pela figura a seguir. 

Considere que a região maior possui raio de 10 metros, e a região menor, raio de 3 metros. 

 

Área da região com raio de 10 metros: 

A = π * r² 

A = 3,14 * 10² 

A = 3,14 * 100 

A = 314 m² 

Área da região com raio de 3 metros: 

A = π * r² 

A = 3,14 * 3² 

A = 3,14 * 9 

A = 28,26 m² 

Área da região em destaque: 

A = 314 – 28,26 

A = 285,74 m² 
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EXERCÍCIOS 

1. Calcule a área de um círculo de raio 8 cm. 

2. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 12 cm. 

3. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? (π = 3,14). 

a) 6358,5 m      b) 1589,62 m2      c) 794,81 m2    d) 1028,25 m2     e) 93,14 m2 

4. A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70650 m2. Qual é o 

raio do círculo descrito por essa área? (π = 3,14). 

a) 22 500 m     b) 120 m     c) 100 m      d) 150 m       e) 200 m 

5. Uma pista de ciclismo, denominada “velódromo” possui, normalmente, diversas pistas para que 

os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Suponha que a pista projetada tenha o formato 

circular com raio maior igual a 20 m e raio menor igual a 15 m. Adotando π = 3,1, determine: 

a) O percurso realizado (distância percorrida) por um ciclista ao efetuar uma volta externamente 

(raio maior) e uma outra volta internamente (raio menor). 

b) A área que a pista ocupa no local onde ela deverá ser construída. 

6. Na campanha eleitoral para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um 

determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular com 100 metros de raio. 

Supondo que, em média, havia 5  pessoas / m²,    uma  estimativa do número de pessoas 

presentes a esse comício é de aproximadamente : ( use  = 3,1 4)   

a) 78.500      b) 100.000     c) 127.000      d) 10.000       e)  157.000  

7. Usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. 

 

8. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 cm de raio e uma pizza tradicional 

pequena apresenta 25 cm, determine a diferença entre a área das duas pizzas. 

9. Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9420 m de comprimento (Use π 

= 3,14.). 

10. Determine a área de um círculo sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento 

igual a 15 π cm. 
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CIÊNCIAS 
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Descreva cinco situações do cotidiano de quando não existia internet e agora com 

internet. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

Preconceito e xenofobia 

 Década dos contrastes, a década de 1920 foram de expansão da liberdade, mas também de 

intolerância, preconceitos e xenofobia.  O Ato de Imigração de 1924, que vigorou até 1965, 

restringiu o número de imigrantes admitidos nos Estados Unidos o que afetou europeus do sul 

(italianos e espanhóis pobres) e impediu a entrada de asiáticos e indianos. 

Os Estados Unidos fechavam as portas aos que sonhavam “fazer a América”. Os estrangeiros 

que residiam no país também não tinham segurança, pois podiam ser expulsos sob suspeita de 

subversão.  

A hostilidade norte-americana aos estrangeiros com ideias socialistas e anarquistas radicalizou-

se. Na década de 1920, os italianos anarquistas Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti foram 

acusados de roubo e assassinato.  

O caso teve projeção internacional com manifestações em defesa dos acusados. Nem mesmo a 

confissão de outro preso assumindo autoria dos crimes foi considerada. Sacco e Vanzetti foram 

condenados à morte e eletrocutados em 1927. 

A xenofobia (aversão a estrangeiros) norte-americana chegou ao extremo com a Ku Klux Klan, 

organização racista fundada em 1865, no sul dos Estados Unidos e que apoiava a supremacia 

dos brancos e protestantes.  A KKK organizava expedições punitivas contra negros, judeus, 

católicos, imigrantes, sindicalistas e comunistas praticando todo tipo de violência, da ameaça 

verbal à tortura física e ao assassinato. 

Estima-se que, na década de 1920, a organização possuía 4 milhões de integrantes. A sociedade 

norte-americana passou por uma onda conservadora e moralista que aprovou a Lei Seca (janeiro 

de 1921) proibindo a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas em todo país. 

A lei, contudo, estimulou o contrabando e a máfia – organização criminosa que se infiltrou de 

forma oculta em muitos setores econômicos. Gângsteres controlavam os locais onde se vendiam 

bebidas alcoólicas. A cidade de Chicago, no estado de Illinois, ficou célebre pela atuação do 

grupo criminoso comandado pelo gângster Al Capone.  

A Lei Seca foi extinta em dezembro de 1933, mas alguns estados continuaram com a proibição. 

Mississipi foi o último estado a revogar a lei em 1966. Manifestação pela libertação de Sacco e 

Vanzetti, Londres, 1927. Membros da Ku Klux Klan usando capuz e roupão branco para esconder 

a identidade e aterrorizar suas vítimas.  

Em agosto de 1925, cerca de 40.000 membros da Ku Klux Klan desfilaram pelas ruas de 

Washington. A ilha de Ellis, no porto de Nova York, acolheu entre 1892 e 1954, cerca de 12 

milhões de imigrantes.  

A Lei de Imigração de 1924, que vigorou de 1924 a 1965, reduziu a um máximo de 2% o número 

de imigrantes cuja original já residisse no país em 1890.  

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/decada-de-1920-os-anos-loucos/ -   

 - Acesso dia 16/06/2020 
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Responda as questões:  

1) Democracia é, por natureza, um regime da liberdade e da tolerância. Contudo a democracia 

americana aponta contradições. Quais? Explique – as. 

 

2) Que setores da sociedade norte-americana mais sofreram a intolerância dos anos 1920? 

 

3) O que era a Ku Klux Klan e contra quem ela se voltava? 

 

4) Por que a organização Ku Klux Klan é um exemplo da intolerância e da corrupção da 

sociedade norte-americana na década de 1920? 

 

5)  Pesquise: a Ku Klux Klan existe ainda hoje? Comente. 

 

6)  “A morte de George Perry Floyd Jr, em 25 de maio, enforcado por um policial em Minneapolis, 

nos Estados Unidos”... 

A partir desse fato acontecido relacione com o racismo nos Estados Unidos. E discuta a 

abordagem policial nesses eventos, fazendo uma análise paralela com a realidade brasileira. 

 

GEOGRAFIA 

1 - Qual o motivo do desaparecimento do Mar de Aral? 

2 - Quais foram as consequências desse grande problema ambiental? 

3 - O que são as banquisas? 

4 - Faça uma breve pesquisa sobre o acidente nuclear de Chernobyl. 

5 - Como está se dando a exploração de recursos no Ártico? 

6 - O que são chuvas ácidas? 

7 - Quais são as sequelas do agente laranja no Vietnã? 

8 - O que foi a Guerra Fria? 

9 - Quais os impactos da extração mineral na Oceania? 

10 - Quais os impactos causados pela pesca de corais? 
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ARTE 

A Indústria Cultural 

O sucesso de bilheteria é fundamental para consagrar uma obra cinematográfica, pois além de 

revelar o reconhecimento público do filme, também garante o retorno financeiro de quem investiu 

em sua produção. As produções artísticas compõe um setor conhecido como Indústria Cultural. 

Pesquisar:  

 O Surgimento da Indústria Cultural 

 O Cinema, produção cinematográfica. 

 O Cinema Nacional 

 O Cinema Brasileiro a partir da década de 1950 

 A Televisão, telenovelas. 

 Os veículos de comunicação e a indústria cultural. 

 

INGLÊS 

TEXTO I 

Introducing people 
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Questão 1- Após a leitura, faça a tradução do texto: 

 

Quetão 2- O título “Introduncing people” significa: 

(   ) apresentando o povo. (   ) apresentando pessoas. (   ) introduzindo ao povo. 

 

Questão 3- Quem está apresentando a família ao Jack? 

 

Questão 4- Quem o Sam apresenta primeiro ao Jack? 

 

Questão 5- Como Jack responde à apresentação à Grace? 

 

Questão 6- Com que palavra Jack cumprimenta os filhos de Sam? 

(   ) Hello! (   ) Hi!  (   ) Good bye 

 

Questão 7- A palavra “children”, no texto, significa: 

(   ) crianças (   ) criança (   ) filhos 

 

Questão 8- Como se chamam os filhos (children) de Sam e Grace? 

 

Questão 9- Numere as frases de acordo com o sentido. 

( 1 ) This is my son.                              (   ) Estes são meus pais. 

( 2 ) This is my daughter.                      (   ) Este é meu filho. 

( 3 ) These are my children.                  (   ) Estes são meus filhos. 

( 4 ) These are my parents.                   (   ) esta é minha filha. 

 

Questão 10 - Escreva no plural e faça a tradução, VEJA O EXEMPLO: 

This is my son.              (Este é meu filho). 

These are my son.         (Estes são meus filhos). 

 

a) This is my sister. ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) This is my brother. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c) This is my daughter. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) This is my little son and daughter. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Questão 11- Classifique as palavras de acordo com os assuntos; Use um dicionário. 

 

 
Apple – bread – yellow – Geography – rabbit – horse – Friday – dog – Sunday – salad – black –  
 
English – soda – Saturday – White – water – mango – Monday – meat – blue -  Mathermatics –  
 
sandwich – grey - History – cat – Orange – Tuesday – beans – parrot – brown – lion – pear –  
 
Wednesday – red – beef – tiger – green – Science – juice – peach – cheese. 

             

Fruit 
Days of the 

week 
Color Food Animals 

Subject at 
school 

Drinks 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

 

Questão 12- Responda as questões sobre você: 

a) What’s your name? 

My name is _______________________________________________________________ 

  

b) What’s your father’s name? 

My father’s name is ________________________________________________________ 

 

c) What’s your mother’s name? 

My mother’s name is _______________________________________________________ 

 

d) What’s your favorite color? 

My favorite color is _________________________________________________________ 
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e) What are your friend’s names? 

My friend’s name is _________________________________________________________ 

 

f) What’s your favorite sport? 

My favorite sport is _________________________________________________________ 

 

g) What’s your favorite fruit? 

My  favorite fruit is _________________________________________________________ 

 

h) What’s your favorite food? 

My favorite food is _________________________________________________________ 

 

i) What’s your favorite subject at school? 

My favorite subject at school is _______________________________________________ 

 

j) When is your birthday? 

My birthday is on __________________________________________________________ 

 

k) Where are you from? 

I am from ________________________________________________________________ 

 

 

 

 


