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2º ROTEIRO DE ESTUDO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 2º TERMO 

Carta para as famílias 

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

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

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

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

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

inspirando os nossos estudantes.  

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

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

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

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

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

espaços onde existem aglomerações.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Contamos com a colaboração de todos! 

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

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

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

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

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

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



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

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

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

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

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

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

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

Para a realização ao das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

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

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários são 

suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente 

para seu filho.  

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

O que faz o caramelo  

  Para fazer caramelo só é necessário açúcar e uma panela. O calor do fogo altera a 

estrutura química do açúcar (reação conhecida como caramelização) e faz com que ele mude de 

cor e consistência.   

  Para entender o processo de forma detalhada, precisamos saber que o açúcar comum – 

que usamos para adoçar o café, o leite, etc. – é conhecido pelos químicos como sacarose. A 

sacarose, por sua vez, é formada pela união de dois outros açúcares: a glicose e a frutose. A 

produção de sacarose é feita, principalmente, pelas plantas – como a cana-de-açúcar e a 

beterraba.  

 Quando vai ao fogo, a sacarose passa do estado sólido para o líquido ao atingir a 

temperatura de 179ºC. Mantida nessa temperatura por algum tempo, ela sofre uma série de 

transformações químicas, como a quebra da molécula original em glicose e frutose. A união de 

várias moléculas de glicose ou de frutose e a evaporação da água dessas moléculas dão a 

aparência de vidro ao caramelo. Outras reações químicas que ocorrem durante a caramelização 

são responsáveis pelo aroma característico desse doce e pela sua cor marrom.  

 Descobrir a ciência por trás de guloseimas como o algodão-doce e o caramelo é uma 

delícia, o amargo é que o açúcar em excesso tem uma consequência má: a obesidade – um 

grave problema de saúde que afeta um grande número de pessoas no mundo todo, incluindo 

crianças. Cuide bem da sua saúde, escolhendo sempre alimentos saudáveis para o dia a dia e 

deixe o algodão-doce, o caramelo, o bolo e o pudim para ocasiões esporádicas, como uma festa.  

 Joab Trajano Silva. Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 278.  

Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>.   

Questão 1 – Releia:  

“[...] e faz com que ele mude de cor e consistência.” 

O pronome “ele” refere-se: 

(     ) ao caramelo.   (     ) ao calor do fogo.  (     ) ao açúcar.   

 

Questão 2 – Para os químicos, o açúcar que usamos no dia a dia é conhecido como: 

 (     ) sacarose.    (     ) glicose.    (     ) frutose.   

 

Questão 3 – No período “A produção de sacarose é feita, principalmente, pelas plantas – como a 

cana-de-açúcar e a beterraba.”, a palavra grifada tem o sentido de: 

 (     ) especialmente.   (     ) exclusivamente.    (     ) excessivamente.  

 

Questão 4 – Observe esta passagem do texto:   

“Mantida nessa temperatura por algum tempo, ela sofre uma série de transformações [...]” 

http://capes.cienciahoje.org.br/


 Nessa passagem do texto, a vírgula assinala:  

(     ) a omissão de uma informação.   

(     ) a intercalação de uma informação.   

(     ) o deslocamento de uma informação.    

 

Questão 5 – No segmento “Cuide bem da sua saúde, escolhendo sempre alimentos saudáveis 

para o dia a dia [...]”, o autor do texto:  

(     ) faz um apelo.   (     ) emite uma ordem.  (     ) dá uma orientação.  

 

Questão 6 – Em “[...] deixe o algodão-doce, o caramelo, o bolo e o pudim para ocasiões 

esporádicas, como uma festa.”, o trecho destacado indica: 

 (     ) uma causa de ocasiões esporádicas.  

 (     ) um exemplo de ocasiões esporádicas.   

 (     ) uma comparação entre ocasiões esporádicas.   

 

Questão 7 – O texto “O que faz o caramelo” explica o processo químico, que envolve a produção 

do caramelo, com uma linguagem:  

(     ) poética.   (     ) didática.   (     ) científica.   

 

Leia o texto e responda as questões: 

Jerivá 

 Nativa da Mata Atlântica do Sudeste e especialmente popular nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, essa palmeira atrai muitos papagaios, periquitos e maritacas. Os coquinhos 

que ela fornece em abundância guardam em seu interior uma pequena castanha que serve de 

alimento para pássaros. Muito usada em jardins ornamentais, a árvore pode chegar a 15 metros 

de altura. Além de aves, seus frutos atraem ainda outros animais como raposas, cachorros-do- 

mato e esquilos.  
Disponível em: <https://g1.globo.com/>.  

 Questão 1 – Segundo o texto, o substantivo “Jerivá” nomeia: 

(     ) um lugar.            (     ) um animal.                 (     ) uma planta.  

 

Questão 2 – O adjetivo “pequena” caracteriza o substantivo:   

 (     ) “palmeira”.  (     ) “castanha”.   (     ) “árvore”. 

Questão 3 – O coletivo de “aves” é:  

(     ) “bando”.  (     ) “alcateia”.  (     ) “rebanho”.   

 

Questão 4 – Retire do texto 3 exemplos de substantivos próprios: 

 

https://g1.globo.com/


Questão 5 – Assinale o substantivo composto:  

(     ) “raposas”.  (     ) “cachorros-do-mato”.   (     ) “esquilos”.   

 

Questão 6- Copie a última frase do texto e circule os substantivos: 

                       

Questão 7 - Observe a HQ e responda as questões: 

 



Questão 8 - Procure no caça-palavras abaixo os adjetivos em destaque: 

 

Questão 9 - Escolha 4 desses adjetivos  da atividade acima e forme uma frase com cada um 
deles. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 

EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU: De uma olhada nos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-XKSTjdGOI 

https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A 

https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA 

https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U 

https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk 

 Alguns outros exemplos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A
https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig
https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA
https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U
https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk


Agora é com você: 

 



Agora tente resolver o problema: 

 

 

Observação: Nas próximas aulas faremos mais algumas equações do primeiro grau e 

introduziremos problemas abordando este assunto. 

 

CIÊNCIAS 

O reino das plantas 
 
 
 
A importância das plantas 

Há uma enorme diversidade de plantas no mundo. 

Além de constituírem a base de muitas cadeias 

alimentares, exercendo grande importância ecológica, 

esses seres vivos são utilizados como matéria-prima na produção de alimentos, medicamentos, 

cosméticos, tecidos, papéis e combustíveis, na construção, na indústria moveleira e em diversas 

atividades humanas, incluindo as de lazer. 

 



Características das plantas 

Atualmente, são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas. Esses organismos 

possuem grande diversidade de formas e cores, porém compartilham algumas características: 

são seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos de mais de uma célula, e 

essas células têm núcleo delimitado por membranas. São também autotróficos, pois são 

capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. 

As plantas apresentam ciclo de vida com 

alternância entre uma forma que produz gametas e 

outra que produz esporos. Os embriões das plantas 

desenvolvem-se à custa da planta-mãe, que é a planta 

que originou o embrião e a semente. 

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

 

As células das plantas 

As células eucarióticas são constituídas de 

membrana plasmática, núcleo com material 

genético e citoplasma, no qual se encontram 

diversos organoides (ou organelas) celulares. Além 

dessas estruturas básicas, as células vegetais 

apresentam algumas características particulares, 

como presença de parede celular, vacúolos bem 

desenvolvidos e plastídios (ou plastos). 

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

Os tecidos das plantas 

Nos seres vivos pluricelulares, como as plantas, as células desempenham funções 

definidas e atuam de modo integrado, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há 

diferentes tipos de tecido: de revestimento, sustentação, condução e crescimento. 

As células que compõem o tecido de revestimento são achatadas e geralmente formam 

uma única camada. Esse tecido protege toda a superfície da planta, evitando a perda excessiva 

de água. 

As células do tecido de sustentação possuem paredes grossas e sua função é dar 

firmeza, suporte e proteção aos órgãos das plantas, as de pequeno porte. A parede celular 

das plantas de grande porte, como as árvores, geralmente contém uma substância, a lignina, 

que confere maior sustentação ao organismo. 

Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substâncias para várias 

partes da planta. Existem dois tecidos condutores: o xilema e o floema. Muitas de suas 

células são semelhantes a tubos finos. O xilema conduz a seiva mineral (rica em água e sais 

https://br.images.search.yahoo.com/
https://br.images.search.yahoo.com/


minerais) das raízes para todas as regiões da planta. Já o floema conduz a seiva orgânica (rica 

em açúcares) geralmente das folhas até as outras regiões da planta. 

As células que formam o tecido de crescimento se dividem continuamente. 

Também chamado de tecido meristemático, é responsável pelo crescimento da planta e 

está presente nas pontas dos caules e das raízes. 

Atividades 

1- Liste ao menos seis plantas que fazem parte do seu dia a dia.  

2. Cite exemplos da importância das plantas para o ambiente. 

3. Como as plantas obtêm seu alimento? Descreva o processo resumidamente. 

4. Por que é importante conhecer o ciclo de reprodução das plantas para fazer seu cultivo? 

5- Aponte as diferenças entre as células eucarióticas animal e vegetal. 

6- Diferencie xilema de floema. 

7- Qual a função do tecido meristemático. 

8- Qual a função do tecido de sustentação. 

 

Classificação das plantas 

 

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com 

 

https://br.images.search.yahoo.com/


Briófitas 

As briófitas são plantas de tamanho pequeno, 

atingindo poucos centímetros de altura. Vivem 

preferencialmente em locais úmidos e sombreados. 

Desenvolvem-se diretamente no solo ou 

ocupam a superfície de troncos de árvores e rochas. 

Os representantes mais comuns das briófitas são os 

musgos, as hepáticas e os antóceros. 

As briófitas são avasculares. Não possuem 

sementes, flores ou frutos. 

Essas plantas são formadas por estruturas 

simples e não apresentam raiz, caule ou folhas 

verdadeiros. 

 

Esquema de reprodução das briófitas  
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com 

 

 

 

 

 

Esquema de reprodução das pteridófitas 
    Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

Pteridófitas 

As pteridófitas são vasculares e possuem raiz, 

caule e folhas verdadeiros. A maioria das espécies de 

pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em 

ambientes úmidos e sombreados. Não apresentam 

flores, frutos ou sementes. Os exemplos mais 

comuns de pteridófitas são as samambaias, as 

avencas, os licopódios e as cavalinhas. 

O caule das pteridófitas é geralmente 

subterrâneo e horizontal, chamado rizoma. 

As folhas desse grupo vegetal dividem-se em 

folíolos. Na época da reprodução, pequenos pontos 

escuros, chamados soros, surgem na superfície 

inferior dos folíolos. Nos soros são produzidos os 

esporos, estruturas reprodutivas assexuais. 

https://br.images.search.yahoo.com/
https://br.images.search.yahoo.com/


Gimnospermas 

As gimnospermas vivem 

preferencialmente em regiões de clima frio ou 

temperado. No Brasil, ocorrem naturalmente 

em locais geralmente com altitudes elevadas 

nas regiões Sul e Sudeste. Há apenas duas 

espécies de gimnospermas nativas 

brasileiras: a araucária, também conhecida 

como pinheiro-do-paraná (Araucaria 

angustifolia), que produz os pinhões, 

utilizados na culinária brasileira, e o pinheiro-

bravo (Podocarpus lambertii). A sequoia, 

gimnosperma nativa da América do Norte, 

chega a atingir mais de 100 metros de altura. 

As gimnospermas, assim como as 

pteridófitas, são plantas vasculares com 

raiz, caule e folhas verdadeiros. Algumas 

espécies apresentam folhas em forma de 

agulha, o que diminui a perda de água por 

evaporação e, em locais com inverno 

rigoroso, reduz o acúmulo de neve sobre a 

superfície foliar, evitando o congelamento. 

As plantas desse grupo apresentam 

sementes nuas, pois não há produção de 

frutos. A denominação gimnosperma vem do 

grego gymnos, “nu”, e sperma, “semente”. As 

sementes abrigam, protegem e nutrem o 

embrião, garantindo, assim, o seu 

desenvolvimento até o surgimento das 

primeiras folhas. 

Esquema reprodutivo das gimnospermas  

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com 

 

Angiospermas 

As angiospermas são as plantas mais 

comuns e abundantes que existem, podendo 

ser encontradas em vários tipos de hábitat, 

como ambientes aquáticos ou regiões de 

clima desértico. Quanto ao porte, podem ser 

herbáceas (ervas e gramas), arbustivas 

(arbustos) ou arbóreas (árvores e palmeiras). 

São exemplos de angiospermas o 

manjericão, a azaleia e os ipês. 

Assim como as pteridófitas e as 

gimnospermas, as angiospermas são plantas 

vasculares. Essas plantas têm raiz, caule, 

folhas e sementes. No entanto, 

diferentemente das gimnospermas, cujas 

sementes são nuas, as angiospermas 

possuem sementes protegidas pelo fruto. 

O desenvolvimento de estruturas da flor das 

angiospermas dá origem ao fruto. 

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com 

https://br.images.search.yahoo.com/
https://br.images.search.yahoo.com/


Atividades 

1) Um pesquisador, estudando um trecho de determinada mata, coletou algumas espécies de 

plantas. Para transportá-las, ele as separou em sacos com as seguintes etiquetas: briófitas, 

pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cite alguns critérios que o pesquisador poderia 

utilizar para separar as plantas desse modo. 

2) Quais características permitem reunir musgos, samambaias, pinheiros e tomateiros no grupo 

das plantas? 

3) Cite três características comuns entre as células de uma planta, de uma bactéria e de um 

animal. 

4) Para crescer, as plantas absorvem a água e os nutrientes do solo, que são levados para todas 

as partes do vegetal. Qual tipo de tecido está diretamente envolvido no processo destacado? 

5) Leia a frase abaixo. Depois, diga se você concorda ou não com ela, justificando sua resposta. 

“As briófitas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, não dependendo mais da água 

para sua sobrevivência.” 

6) Por que os musgos não atingem grande altura? 

7) Qual a função dos esporos, tanto nas briófitas como nas pteridófitas? 

8) De que forma o gameta masculino do musgo chega no feminino? 

9) Cite três exemplos de gimnospermas e quatro de angiospermas. 

10) Explique por que o ciclo de reprodução das gimnospermas não depende da água. 

11) As folhas das gimnospermas sofreram alteração. Que alteração foi essa e para que ele 

serve? 

12) Ordene os acontecimentos na sequência correta. Comece pela planta. 

 Planta 

 produção de esporos 

 produção de gametas 

 produção do prótalo 

 fecundação. 

13) Assinale o grupo de vegetais que apresenta sementes: 

a. Pinheiro, leguminosas e gramíneas. 

b. Avencas, bromélias e cítricos. 

c. Samambaias, pinheiros e orquídeas. 

d. Cítricos, cactáceas e cogumelos. 

 

14) Algumas plantas não possuem um tecido condutor especializado para o transporte de seiva 

bruta e elaborada. Chamamos essas plantas de avasculares.  Que grupo de plantas não 

apresenta tecido condutor? 

a. Apenas as pteridófitas 

b. As briófitas e pteridófitas 

c. Apenas as briófitas 

d. Angiospermas 



15) Sabemos que os vegetais são seres autotróficos. Eles são capazes de produzir glicose 

utilizando gás carbônico e água em um processo denominado: 

a. Fotossíntese 

b. Respiração celular 

c. Respiração anaeróbia 

d. Fermentação láctea 

 

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

Acesse os links para mais informações. 

https://youtu.be/wHN_qohious?t=126  

https://youtu.be/FCYiSFcnNy0 

 
 

HISTÓRIA 

TEXTO I 

O Papel da Igreja na Época Feudal 

A Igreja Católica foi uma das instituições mais importantes e poderosas do período feudal. 

O papel da igreja nessa época ia além da função de evangelizar. Ela exercia uma forte influência 

na política e nas relações sociais. 

No período feudal, os membros mais elevados da igreja, como os bispos, viviam entres os 

nobres. Toda família nobre deveria enviar um filho para que seguisse a carreira eclesiástica. Tudo 

naquele período era regulado pela religião. 

Somente as práticas religiosas poderiam conduzir a Deus e à eternidade. Assim, a Igreja 

Católica se colocava como a única intermediária entre o homem e Deus. 

Desde o período feudal, a igreja já tinha uma hierarquia. O comando da igreja ficava com o 

Papa, e as divisões internas estabeleciam o alto clero e o baixo clero. 

Além desse papel religioso, a Igreja Católica também era uma grande proprietária de terras 

do período feudal. Durante a Idade Média, os mosteiros católicos eram considerados como 

centros da vida cultural e intelectual da sociedade. 

Nesse período, a igreja caçava os hereges, que eram combatidos com violência pelo 

Tribunal do Santo Ofício. O objetivo era destruir todos os que fossem contrários à doutrina 

católica. 

Já no fim do sistema feudal, a Igreja Católica passou por uma reforma promovida pelo 

papa Gregório IX. A partir do século XI, os senhores feudais já não podiam mais nomear os 

bispos em sua região, e também houve o fim do comércio de bens religiosos, e a imposição do 

celibato clerical e dos movimentos das cruzadas. 

Por Grupo Escolar 

 

 

https://youtu.be/wHN_qohious?t=126
https://youtu.be/FCYiSFcnNy0
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-papel-da-igreja-na-epoca-feudal.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/feudalismo.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/as-cruzadas.html


Questões 

1. Sobre o posicionamento da Igreja Católica durante o período conhecido como Idade Média 

(séculos V a XV), leia as assertivas abaixo. 

I. Era contra a ingerência dos leigos nas questões religiosas e, por isso, com a Reforma 

Gregoriana, proibiu essa interferência e exigiu a moralização do clero, tornando o celibato 

obrigatório. 

II. Foi a principal responsável pelo ensino através da criação das universidades, onde se 

aprendiam o trivium (Gramática, Retórica e Lógica) e o quadrivium (Aritmética, Geometria, 

Astronomia e Música). 

III. Era contra a venda de dinheiro a juros, usura, também considerada como a venda do tempo 

de Deus. Os que exerciam essa atividade eram aconselhados pelos clérigos a fazer penitências e 

doações para evitar o inferno após a morte. 

IV. Justificava a desigualdade social, afirmando que Deus quis que uns rezassem e outros 

trabalhassem; os camponeses só atingiriam a felicidade na outra vida, após terem sustentado 

com o seu trabalho todos os outros. 

V. Aprovava a convivência pacífica entre todas as religiões: cristã, judaica e muçulmana e, por 

esse motivo, condenou as Cruzadas, movimento cristão que também possuía interesses 

econômicos e políticos. 

Estão corretas as alternativas 

a) I, II, III e IV apenas. 

b) I, II, III, IV e V. 

c) I, II e III apenas. 

d) III, IV e V apenas. 

e) I, III e V apenas. 

 

2. A Igreja ocupou papel fundamental na sociedade feudal, não só por ser grande proprietária de 

terras, mas também por ter moldado toda a concepção de mundo que permeava as camadas 

sociais. Todo esse poder da Igreja sobre as terras e sobre a mentalidade pode ser explicado pelo 

fato de ter 

I. sido ela a única instituição que manteve intacta sua organização, sendo capaz de sobreviver 

entre as ruínas do mundo antigo. 

II. estabelecido as relações de suserania e vassalagem através da introdução dos princípios de 

juramento de fidelidade. 

III. contribuído para a formação das principais estruturas que entraram na composição do 

feudalismo como o colonato. 

IV. mantido um ideal de unidade e universalidade, ao impor o conceito de cristianismo. 

É correto o que está afirmado SOMENTE em: 

a) I e II 

b) I e IV 

c) II e III 

d) III e IV 

e) II, III e IV 

 

TEXTO II 

As Cruzadas 

De 1096 a 1270, expedições foram formadas sob o comando da Igreja, a fim de recuperar 

Jerusalém (que se encontrava sob domínio dos turcos seldjúcidas) e reunificar o mundo cristão, 

dividido com a “Cisma do Oriente”. Essas expedições ficaram conhecidas como Cruzadas. 

A Europa do século XI prosperava. Com o fim das invasões bárbaras, teve início um período de 

https://www.grupoescolar.com/pesquisa/as-cruzadas.html


estabilidade e um crescimento do comércio. Consequentemente, a população também cresceu. 

No mundo feudal, apenas o primogênito herdava os feudos, o que resultou em muitos homens 

para pouca terra. Os homens, sem-terra para tirar seu sustento, se lançaram na criminalidade, 

roubando, saqueando e sequestrando. Algo precisava ser feito. 

Como foi dito anteriormente, o mundo cristão se encontrava dividido. Por não concordarem 

com alguns dogmas da Igreja Romana (adoração a santos, cobrança de indulgências, etc.), os 

católicos do Oriente fundaram a Igreja Ortodoxa. Jerusalém, a Terra Santa, pertencia ao domínio 

árabe e até o século XI eles permitiram as peregrinações cristãs à Terra Santa. Mas no final do 

século XI, povos da Ásia Central, os turcos seljúcidas, tomaram Jerusalém. Convertidos ao 

islamismo, os seljúcidas eram bastante intolerantes e proibiram o acesso dos cristãos a 

Jerusalém. 

Em 1095, o papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retomar a Terra 

Sagrada. Os cruzados (como ficaram conhecidos os expedidores) receberam esse nome por 

carregarem uma grande cruz, principal símbolo do cristianismo, estampada nas vestimentas. Em 

troca da participação, ganhariam o perdão de seus pecados. 

A Igreja não era a única interessada no êxito dessas expedições: a nobreza feudal tinha 

interesse na conquista de novas terras; cidades mercantilistas como Veneza e Gênova 

deslumbravam com a possibilidade de ampliar seus negócios até o Oriente e todos estavam 

interessados nas especiarias orientais, pelo seu alto valor, como: pimenta-do-reino, cravo, noz-

moscada, canela e outros. Movidas pela fé e pela ambição, entre os séculos XI e XIII, partiram 

para o Oriente oito Cruzadas. 

A primeira (1096 – 1099) não tinha participação de nenhum rei. Formada por cavaleiros da 

nobreza, em julho de 1099, tomaram Jerusalém. A segunda (1147 – 1149) fracassou em razão 

das discordâncias entre seus líderes Luís VII, da França, e Conrado III, do Sacro Império. Em 

1189, Jerusalém foi retomada pelo sultão muçulmano Saladino. A terceira cruzada (1189 – 1192), 

conhecida como” Cruzada dos Reis”, contou com a participação do rei inglês Ricardo Coração de 

Leão, do rei francês Filipe Augusto e do rei Frederico Barbarruiva, do Sacro Império. Nessa 

cruzada foi firmado um acordo de paz entre Ricardo e Saladino, autorizando os cristãos a 

fazerem peregrinações a Jerusalém. A quarta cruzada (1202 – 1204) foi financiada pelos 

venezianos, interessados nas relações comerciais. A quinta (1217 – 1221), liderada por João de 

Brienne, fracassou ao ficar isolada pelas enchentes do Rio Nilo, no Egito. A sexta (1228 – 1229) 

ficou marcada por ter retomado Jerusalém, Belém e Nazaré, cidades invadidas pelos turcos. A 

sétima (1248 – 1250) foi comandada pelo rei francês Luís IX e pretendia, novamente, tomar 

Jerusalém, mais uma vez retomada pelos turcos. A oitava (1270) e última cruzada foi um fracasso 

total.  

Os cristãos não criaram raízes entre a população local e sucumbiram. 

As Cruzadas não conseguiram seus principais objetivos, mas tiveram outras consequências como 

o enfraquecimento da aristocracia feudal, o fortalecimento do poder real, a expansão do mercado 

e o enriquecimento do Oriente.  

Por Demercino Júnior 

 

 

 



Questões  

1. Sobre o movimento cruzadista, responda ao que se pede. 

a) O que foram as Cruzadas?  

b) O que o papa Urbano II garantia aos cristãos que participassem das Cruzadas?  

c) Cite as razões que motivaram nobres, burgueses e servos a participarem das Cruzadas.  

d) Comente as consequências das Cruzadas. 

  

2. Assinale a resposta correta: As Cruzadas tiveram caráter:  

a) exclusivamente religioso, buscando resgatar a Terra Santa das mãos dos árabes e expandir o 

catolicismo.  

b) exclusivamente comercial, buscando novas terras para a agricultura e mercado para os 

produtos europeus.  

c) religioso e comercial, buscando conciliar a ação expansionista religiosa à abertura de novas 

rotas comerciais.  

 

GEOGRAFIA 

Atividade 1 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E SUA REGIONALIZAÇÃO 
 

Vamos relembrar sobre as dinâmicas de formação do território brasileiro e o estabelecimento 

de fronteiras. 

Relembrar que limite é a linha que determina e separa os domínios de dois ou mais territórios 

como de um país, estado ou município podendo ser um marco natural (rio, montanha) ou um 

marco artificial construído pelo ser humano (rua, estrada). 

Relembrar que fronteira é uma faixa que se estende ao longo da linha do limite. 

Você se lembra quando a professora ensinou à você sobre escala cartográfica? É o número de 

vezes que o lugar representado no mapa foi diminuído, a cada um centímetro do mapa, terá a 

quilometragem marcada na própria representação.  

Ciclos econômicos brasileiro através dos séculos também foi objeto de nosso estudo nesse 

primeiro bimestre. 

Estudamos também de forma superficial, os biomas brasileiros que serão aprofundados nos 

próximos bimestres. 

Agora com os registros que tem no caderno e pesquisas na internet, tente responder as questões 

abaixo para melhor fixação do conteúdo, observe o mapa com atenção. 

 



 
 

Questões 

 

1. Qual o nome dos estados brasileiros que fazem limite com o território de outros países? 
 

2. Quais os estados brasileiros que fazem limite com o oceano Atlântico? 
 

3. Explique, com suas próprias palavras, o que você compreendeu sobre os termos “limite” e 

“fronteira”: 

 
 

 
Atividade 2 
 
Leia o texto sobre a “Localização 
do Brasil no mundo”, observe o 
mapa ao lado e depois responda as 
perguntas abaixo: 
 

Existem no mundo dezenas de 

países que ocupam um território 

estabelecido em determinada 

posição geográfica no globo 

terrestre. (...) 

O território brasileiro está localizado, 



quase em sua totalidade, mais precisamente 93% do território, no Hemisfério Sul, ocupando 

apenas 7% do Hemisfério Norte. O país está estabelecido no ocidente, ou seja, a oeste do 

meridiano de Greenwich; além disso, é cortado ao norte pelo paralelo do Equador e ao sul pelo 

Trópico de Capricórnio. Encontra-se na zona intertropical, zona temperada sul. O Brasil compõe a 

América do Sul e faz fronteira com todos os países dessa porção do continente americano, 

exceto Equador e Chile. 

O Brasil destaca-se quanto à extensão territorial, ocupando o quinto lugar do mundo, por isso é 

considerado um país de dimensão continental. O espaço geográfico ocupado representa 5,7% 

das terras emersas do planeta, com uma área de 8.515.759 km². O litoral brasileiro totaliza 7.367 

km e de fronteiras, 15.719 km.  

O Brasil tem um território bastante extenso e por isso apresenta uma grande biodiversidade 

natural (relevo, climas, biomas, hidrografia etc). Além disso por ter uma grande população, tem 

uma grande diversidade cultural (costumes, modo de falar, culinária, música, danças etc) e 

desigualdades sociais que podem ser observadas nas cidades brasileiras. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-localizacao-brasil-no-mundo.htm com adaptações 

 
1. Em que hemisférios o Brasil se localiza?  

2. “Cortado” pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, as terras brasileiras se 
localizam nas zonas climáticas _____________________ e ___________________________. 

3. O Brasil faz fronteiras com todos os países da América do Sul? Justifique.  

4. Faça uma lista com os 05 maiores países do mundo em ordem crescente. 

5. Devido à grande extensão territorial, o Brasil apresenta diversidades. Justifique. 

 

Atividade 3 

Observe o mapa a seguir e, em 
seguida, responda o que se pede: 

1. O Brasil faz fronteiras com todos 
os países da América do Sul? 
Explique. 

 

2. Qual é a menor área de fronteira 
do Brasil? Cite o país e a extensão 
da área.  

 

3. Qual é a maior área de fronteira 
do Brasil? Cite o país e a extensão 
da área.  

 

4. O Brasil tem problemas de fronteiras ou nas fronteiras? Justifique com exemplos.  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-localizacao-brasil-no-mundo.htm


Atividade 4 

Se alguém lhe dissesse a seguinte frase: “Um caminhão quebrou na fronteira do Brasil com o 
Chile, quem deve providenciar o conserto do caminhão? O Brasil ou o Chile?” Responda e 
explique. 

 

 

Tema: Regiões do Brasil 

Quando falamos em regiões do Brasil, fazemos referência ao agrupamento de unidades 
federativas com características semelhantes. O Brasil é dividido em cinco regiões atualmente. 
 
Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em alguns 
critérios: como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos.  

O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que divide o país, atualmente, em cinco regiões: 

1. Norte 
2. Nordeste 
3. Centro-Oeste 

4. Sudeste 
5. Sul

Regiões do Brasil: estados, capitais e siglas: 

 
As regiões brasileiras correspondem ao agrupamento de estados com características 
semelhantes. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm


Região Norte 

 

Estados Capitais 

 

Acre Rio Branco 

Amapá Macapá 

Amazonas Manaus 

Pará Belém 

Rondônia Porto Velho 

Roraima Boa Vista 

Tocantins Palmas 

 
A Região Norte é a maior região em extensão territorial. 

A Região Norte abrange sete estados, correspondendo a um pouco mais de 45% do território 
brasileiro.  

Possui uma área de, aproximadamente, 3.853.676,948 km2. 

 População: Segundo o IBGE, a região abriga cerca de 18.182.253 milhões de habitantes. A 
densidade demográfica é de 4,72 habitantes por km2. 

 Economia: A região baseia-se nas atividades primárias como extrativismo mineral e 
vegetal, agricultura e pecuária, e também em atividades do setor secundário, nas indústrias. 

 Aspectos naturais: Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a Floresta 
Amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia do Rio Amazonas. 
Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem definido e umidade 
do ar elevada. 

 

Região Nordeste 

 

Estados Capital 

 

Alagoas Maceió 

Bahia Salvador 

Ceará Fortaleza 

Maranhão São Luís 

Paraíba João Pessoa 

Pernambuco Recife 

Piauí Teresina 

Rio Grande do Norte Natal 

Sergipe Aracaju 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-distribuicao-populacao-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/pecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-industrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-vegetacao-clima-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm


A Região Nordeste é a região com o maior número de estados. 

A Região Nordeste abrange nove estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. 
Possui uma área de, aproximadamente, 1.544.291 km2. 

 População: O Nordeste brasileiro abriga cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda 
região mais populosa do Brasil. A densidade demográfica é de, aproximadamente, 32 
habitantes por km2. 

 Economia: O turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. 
São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e agropecuária. 

 Aspectos naturais: Compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição 
com o Cerrado. O clima predominante é o semiárido, mas em áreas de transição podemos 
encontrar o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta 
de chuvas. A seca extrema é um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. 

 

Centro-Oeste 

 

Estados Capital 

 

Goiás Goiana 

Mato Grosso Cuiabá 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 

 
A Região Centro-Oeste é a região que faz limitação com todas as outras regiões. 

A Região Centro-Oeste abrange três estados e corresponde a cerca de 19% do território 
brasileiro. Possui uma área de, aproximadamente, 1.606.403 km². 

 População: A região abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. A densidade 
demográfica é de, aproximadamente, 10 habitantes por km2. 

 Economia: A economia baseia-se especialmente na agricultura e pecuária, sendo 
responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, como a soja. 
No Centro-Oeste brasileiro, também há intensa prática de extrativismo mineral e a maior 
reserva de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, pois na região encontram-
se lugares muito procurados pelos amantes da natureza, com a Chapada dos Veadeiros e a 
Chapada dos Guimarães. 

 Aspectos naturais: A região abrange o Planalto Central e também a área dos aquíferos, 
como o Aquífero Guarani. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui 
duas estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. Predominam na região os 
biomas Cerrado e Pantanal. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/economia-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-clima-vegetacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-que-nordeste-seco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-centro-oeste-sec-xx-aos-dias-atuais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/agropecuaria-centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/soja.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/niobio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aquifero-guarani.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-pantanal.htm


Sudeste 

 

Estados Capitais 

 

Espirito Santo Vitória 

Minas Gerais Belo Horizonte 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

São Paulo São Paulo 

 
A Região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida. 
A Região Sudeste abrange quatro estados e corresponde a, aproximadamente, um décimo do 
território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 km2. 

 População: O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior 
densidade demográfica do país, com, aproximadamente, 92 habitantes por km2. É uma das 
regiões que mais atraem migrantes que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. 

 Economia: Possui o maior Produto Interno Bruto brasileiro, correspondente a 55,2% do PIB 
nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para 
as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é representativo. 
O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. 

 Aspectos naturais: Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes 
são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas de Cerrado 
e Caatinga. 

Sul 

 

Estados Capitais 

 

Paraná Curitiba 

Santa Catarina Florianópolis 

Rio Grande do Sul Porto Alegre 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-migracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm


A Região Sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões 
brasileiras. 

A Região Sul abrange três estados e é a que apresenta mais diferenças entre as demais regiões 
do país. Isso deve-se especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e 
italianos. 

 População: O Sul do Brasil abriga, aproximadamente, 29.016.114 habitantes. A densidade 
demográfica é de cerca de 47 habitantes por km2. É a região que apresenta os melhores 
indicadores sociais. 

 Economia: Baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região da Mata das Araucárias, e 
também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o 
segundo maior PIB nacional. 

 Aspectos naturais: Devido à sua localização, abaixo da zona tropical, essa é a região que 
apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas, 
com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. 

 
Vamos exercitar: 
 
 

1. Qual a menor região brasileira em extensão territorial? 
 

2. Qual a maior região brasileira em extensão territorial? 
 

3. Qual região brasileira possui mais estados? 
 

4. Qual região brasileira possui menos estados? 
 

5. Qual região brasileira mais desenvolvida? 
 

6. Qual região mais populosa do Brasil? 
 

7. Qual região com a maior faixa litorânea? 
 

8. Qual a única região brasileira que não possui litoral? 
 

9. Qual região mais fria do Brasil? 
 

10. Qual estado que fica a Capital do Brasil? 
 

Bibliografia: 

SOUSA, Rafaela. "Regiões do Brasil "; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regioes-brasileiras.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 
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ARTE 

Pesquise sobre: 

Antiguidade Clássica (Egípcios, Gregos e Romanos). 

 

Atividade 

Comentar qual conhecimento cada civilização nos deixou. 

Faça uma representação gráfica das colunas romanas (Dórico, Jônico e Coríntio) 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS 

REVISÃO 

 

 

 

 

 

Para termos uma frase na afirmativa precisamos de sujeito +verbo+complemento. 

A frase sempre começa com sujeito, tem que ter um verbo que no momento é o verbo BE  = AM, 

IS e ARE. 

E complemento. Observe o quadro abaixo: 

 

                                                                             

  

 

 

 

 

 

Frases Afirmativas: 

My name is Jack. I am 23 and I´m from Russia. 

Meu nome é Jack. Tenho 23 anos e sou da Russia. 

 

English is very hard. (Inglês é muito difícil.) 

They are co-workers.(Eles são colegas de trabalho.) 

You are Renato, right? (Você é Renato, certo?) 

Lembra do 

verbo BE? 

           BE 

 

   AM  IS  

Vamos ver 

alguns 

exemplos: 

SUJEITO VERBO COMPLEMENTO 

My name 

    I 

 You 

   is 

 am 

 

      Jack. 

    23 

.23 

 Renato 



Frases negativas: 

Para termos uma frase negativa, localize o verbo BE = AM, IS e ARE. Então, acrescente NOT 

depois dele. 

 

 

   

 

I am not sure about the answer. – Não estou certo quanto a resposta. 

My car is not dented. -  Meu carro não está amassado. 

You are not a plumber. – você não é um encanador. 

You are not carpenters – vocês não são carpinteiros. 

The doctor is not here . – O medico não está aqui. 

She is not a teacher. – Ela não é uma professor. 

We are not working, - Nós não estamos trabalhando. 

 

ATIVDADE 

1. Complete o diálogo abaixo. 

               

                                                                                            

     

                            

 

2. Dê um sinônimo para as expressões abaixo: 

a) How´s it going?  = _______________________________________  

b) Pretty good = ___________________________________________ 

 

1.  How´s 

it going? 

 2.  Pretty good! 

Where ______   

my brother? 3.  He _____ 

at hospital. He 

_____sick. 4.  What´s 

wrong 

with him? 5.  I don´t 

know. 

6.  Hey, 

where _____ 

you going? 

7.  I 

_____ 

going to 

the 

His car   Is  Dented. not 

SUJEITO 
BE COMPL. 



3. Complete o diálogo abaixo. 

 

 

 

                                 

 

Vocabulário: 

So – tão  

I heard – eu ouvi    

a piece of cake – moleza                             

Happy – feliz        

 test - prova 

 

4. Complete a conversa. 

 

 

 

                            

 

Vocabulário. 

Socks – meias     Sure  - certo      I have no Idea – não tenho idéia / não sei. 

 

 

I ______great! 

 Hey,  How  ____ 

   You? 

Why  ______ 

You So happy? 

I heard that our 

test ______ a 

piece of cake. 

1. Honey, Where 

______  my blue 

socks? 

2. They  _______ 

in the washing 

machine 3. No, 

they 

______ 

not. 
4.  _______ 

you sure?? 

5. Yes, 

I ____ 6. I ____ sorry. I 

have no Idea 

where they _______ 7. It 

___ok



Crie o seu diálogo 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                    

 

1. 

2. 

3. 

4. 


