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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 

 

2º ROTEIRO – 2º SEMESTRE 

ATIVIDADES DOMICILIARES - EJA II – 4º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• As atividades domiciliares poderão ser impressas ou retiradas na unidade escolar de acordo 

com o cronograma abaixo. 

Retirada do 2º roteiro de atividades – 2º bimestre 
8h às 12h e 13h às 16h 

01 de setembro – 3ª FEIRA 2º e 3º termo 

02 de setembro – 4ª FEIRA 4º termo 

Devolução do 2º roteiro de atividades – 2º bimestre 
8h às 12h e 13h às 16h 

06 de outubro – 3ª feira 2º e 3º termo 

07 de outubro – 4ª feira 4º termo 

 

• As mesmas deverão ser realizadas no roteiro impresso ou folha à parte que deverá ser anexada 

ao material a ser entregue na escola. 

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

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

las.  

• Sugerimos que a sequência de atividades seja realizada um pouco a cada 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 nas atividades diárias. 

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

livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou 

qualquer outro material que tenha e possa ser lido. 

• Reserve um horário do dia para uma leitura. 

Nome Completo:  
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O COMBATE À COVID 19 DEPENDE DE TODOS NÓS 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

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

 

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

Leia atentamente os enunciados para responder às questões sobre: conotação e denotação. 

Questão 1 - Assinale a opção em que há um exemplo de denotação. 

a) (   ) Os domadores conseguiram enjaular a fera. 

b) (   ) Ele ficou uma fera quando soube da notícia. 

c) (   ) Aquela aluna é fera na matemática. 

d) (   ) Quem está na chuva é para se molhar 

Questão 2 - Dada a frase abaixo, assinale a alternativa correta. 

“O museu de Arte de São Paulo, o Masp, foi palco de um crime.” 

a) (   ) Entende-se que o crime ocorreu no centro de um palco dentro do museu. 

b) (   ) Fica expresso que houve a representação teatral de um crime no Masp. 

c) (   ) A palavra destacada está empregada de forma denotativa e significa estrado de madeira. 

d) (   ) A palavra destacada tem sentido conotativo, isto é, figurado, indicando que o museu foi o 

local do crime. 

e) (   ) A expressão “palco de um crime” pode ser substituída por “testemunha de um crime” sem 

alteração de sentido. 

Questão 3 - Analise as sentenças a seguir:  

I. O marido perdeu a cabeça; agrediu a esposa violentamente;  

II. O garoto levado caiu e machucou a cara;  

III. Os alunos quebraram a cara, pois não estudaram para a prova;  

IV. Os dois garotos perderam a linha e se atracaram furiosamente;  

V. Você vai cair do cavalo, se não trabalhar corretamente.  

A respeito dos significados das sentenças acima, assinale a alternativa que, respectivamente, 

relaciona esses significados (sentidos):  

a) (   ) Denotativo, Denotativo, Conotativo, Denotativo, Conotativo;  

b) (   ) Conotativo, Conotativo, Denotativo, Denotativo, Denotativo;  

c) (   ) Denotativo, Conotativo, Denotativo, Conotativo, Denotativo;  

d) (   ) Conotativo, Denotativo, Conotativo, Conotativo, Conotativo. 

Questão 4 - Assinale a alternativa CORRETA, referente a denotação e conotação das frases 

abaixo. 

I. Lendo o futuro no passado dos políticos. 

II. A polícia capturou os dois detentos que haviam fugido da penitenciária do Rio de Janeiro.  

 

a) (   ) I-sentido denotativo e II-sentido conotativo. 

b) (   ) I-sentido conotativo e II-sentido denotativo. 

c) (   ) I-sentido denotativo e II-sentido denotativo. 

d) (   ) Nenhuma das alternativas.  
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 Observe: Artigo de Opinião 

 O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como 

intencionalidade apresentar o ponto de vista do(a) articulista — locutor(a) do texto — acerca de 

algum assunto relevante socialmente. Circula, em especial, em jornais, revistas e sites da internet, 

e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos 

de autoridade para fundamentar a tese apresentada. 

 A ideia é a de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir 

socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que 

outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas 

relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até àquelas de âmbito internacional, ou 

voltadas aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em 

um artigo de opinião. 

Estrutura de um artigo de opinião 

 Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais 

consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais: 

1. Introdução — contextualização e/ou apresentação da questão que está sendo discutida. 

2. Desenvolvimento — explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos 

e de contra-argumentos; apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. 

3. Conclusão — ênfase/retomada da tese e/ou proposta de intervenção social. 

Leia o texto para responder as próximas 10 (dez) questões.  

GERAÇÃO DO CELULAR  

 O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tem 

ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas 

estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou 

outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no 

trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.  

 As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular 

em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com 

os amigos. Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 

relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está 

mudando e isso preocupa.  

 Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as 

pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes 

sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece 

é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia”, “por favor”, são raros.  

 Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem 

do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver 

em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são 

situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.  

Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso.  

Setembro de 2017 (Adaptado). Professor Maurício Araújo 
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Questão 5 - Qual o assunto do artigo de opinião?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Questão 6 - A finalidade do texto é:  

a) (   ) informar sobre o avanço das tecnologias.  

b) (   ) apresentar dados históricos sobre as redes sociais.  

c) (   ) apresentar um ponto de vista para convencer o leitor.  

d) (   ) informar sobre a importância do celular na comunicação.  

 

Questão 7- Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em 

relação aos aplicativos de relacionamento?  

a) (   ) Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais.  

b) (   ) Os usuários usam o celular excessivamente.  

c) (   ) Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam 

nas redes sociais.  

d) (   ) Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente.  

 

Questão 8 - Há uma opinião da autora em:  

a) (   )“O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros...”  

b) (   ) “... especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas.”  

c) (   ) “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 

relacionamentos...”  

d) (   ) “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com 

as pessoas...”  

 

Questão 9 - No trecho: “...e sim, ficam vidrados o dia inteiro...”, a expressão grifada significa que 

os usuários:  

a) (   ) passam muito tempo no celular.  

b) (   ) ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão.  

c) (   ) podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos.  

d) (   ) são obrigados a usarem o celular.  

 

Questão 10 - A tese que a autora Inaê Soares defende está em:  

a) (   ) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou 

outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro...”  

b) (   ) “As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no 

celular em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros...”  

c) (   ) “As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.”  

d) (   ) “... seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho.”  
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Questão 11 - No trecho: “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações...”, a 

palavra em destaque revela circunstância de: 

a) (   ) modo.  

b) (   ) tempo.  

c) (   ) lugar.  

d) (   ) intensidade.  

 

Questão 12 - O que a autora quis dizer ao escrever “A comunicação que prevalece é a virtual”?  

a) (  ) Que com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo.  

b) (  ) Que a comunicação real (olho-no-olho) está se tornando mais frequente.  

c) (  ) Que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular.  

d) (  ) Que a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente.  

 

Questão 13 - No trecho: “...e isso preocupa.”, o termo em destaque se refere:   

a) (   ) aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular.  

b) (   ) aos idosos que aderiram à nova tecnologia.  

c) (   ) à mudança da cultura da população.  

d) (   ) às últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. 

  

Questão 14 - Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas 

causados pelo celular?  

a) (   ) “Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se 

desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real.”  

b) (   ) “A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o 

“bom dia”, “por favor”, são raros.”  

c) (   ) “O que veio para aproximar, acabou afastando.”  

d) (   ) “As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras.”  

 

Questão 15 - Qual a sua opinião sobre o tema abordado neste artigo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Agora leia este outro artigo e responda as questões a seguir. 

CHEGA DE VIOLÊNCIA!  

 A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 

segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das 

mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus 

parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou 

então, chegaremos a números ainda mais alarmantes.  

 Muitas mulheres se casam e depositam toda sua confiança em um relacionamento conjugal, 

com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. 

Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo 

pensa em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidades de viverem sozinhas.  

 Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com 

sequelas para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de 

denunciar os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas 

denúncias, mas sim, na solução desses problemas.  

 Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres de agressões, 

mas poucos foram os seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de 

agressões são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou 

até parentes.  

 Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas 

de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em 

denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça 

os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um 

meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver 

com a violência dentro da própria casa.  

Aluna Débora de Sousa Magalhães  

Professor Maurício Araújo  

Setembro de 2016 / Escola João Moreira Barroso 

Questão 16 - Qual o tema do artigo de opinião?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 17 - Localize no 1º parágrafo a tese defendida pela autora.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 18 - Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 19 - Localize no texto e transcreva nas linhas abaixo: 

a) uma opinião:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) um fato:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 20 - A aluna Débora enumerou fatos que contribuem para discussões entre casais. 

Quais são eles?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 21 - No trecho: “Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger 

mulheres de agressões, mas poucos foram os seus avanços.” A conjunção, mas, que introduz a 

segunda oração, estabelece ideia de: 

a) ( ) explicação.  

b) ( ) conclusão.  

c) ( ) adição.  

d) ( ) oposição. 

 

Questão 22 - Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

RAÍZES QUADRADAS 

Nas raízes quadradas, você tem que procurar um número que vezes ele mesmo, tem como 

resultado da multiplicação o número que está dentro da raiz 

Veja o exemplo resolvido: √25 = 5, porque 5²= 5.5 = 25 

Questão 1 - Determine cada raiz, justificando o resultado: 

a) √4 = 

b) √64 = 

c) √81 =  

d) √49 = 

e) √0 = 

f) √1 = 

g) √100 = 

h) √121 = 

i) √169 =  

j) √400 = 

k) √900 = 

l) √225 =  
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM RAÍZES QUADRADAS 

Questão 2 - Calcule 

Cuidado! São expressões numéricas, então em primeiro, resolva as raízes. O número perto de raiz, 

resolve-se a raiz e depois o multiplica pelo resultado, observe:  2√25 = 2.5 = 10    

a) √1 + √0 = 

b) √64 - √49 = 

c) 15 + √81 = 

d) 2 + √4/9 = 

e) -3 + √16 = 

f) -5 - √36 =  

g) 3 √16 – 9 = 

 

RAÍZES ENÉZIMAS E EXPRESSÕES 

 

Exemplos:  

a) √𝟖
𝟑

 = 2, pois 2.2.2=8 (observe que o índice é três, então precisamos encontrar um número que 

vezes ele mesmo três vezes, tenha como resultado o número que está dentro da raiz.) 

b)√𝟑𝟐
𝟓

 = 2, pois 2.2.2.2.2 = 32 (observe que o índice é cinco, então precisamos de um número que 

cinco vezes o mesmo número tenha como resultado o número que está dentro da raiz.) 

 

Outras operações importantes. 

a) √𝟐 . √𝟐 = √𝟒 = 2 (Raízes de índice igual, pode multiplicar-se.)                 

b) √√𝟔𝟒
𝟑

 = √𝟔𝟒
𝟑𝒙𝟐

 = √𝟔𝟒
𝟔

= 2 (Raiz de raiz, multiplica-se os índices.) 

c) √
𝟐𝟓

𝟗
=

√𝟐𝟓

√𝟗
 = 

𝟓

𝟑
  (Raiz de fração, não esquecer de eliminar o símbolo da raiz.) 

d) 𝟐𝟓
𝟏

𝟐 = √25 = 5 (As raízes podem ser representadas por expoentes fracionários) 

 

Outros exemplos de expoente fracionário:  

𝒍) 𝟖
𝟏

𝟑 = √8
3

  = 2  

𝐥𝐥) 𝟓
𝟐

𝟑 = √523
) (Para este, não temos resposta inteira, deixamos assim.) 
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DECOMPOSIÇÂO DE UMA RAIZ NÃO EXATA 

Exemplos: (Observe que decompomos as raízes não exatas separadamente para depois fazermos 

as operações.) 
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RACIONALIZAÇÃO 

 

Racionalizar é tirar a raiz do denominador, usando artifícios matemáticos, transformando 

assim em número racional. 

Nos exemplos abaixo abordaremos as racionalizações mais simples. 

Exemplos: 

a) 
𝟐

√𝟑 
=  

𝟐

√𝟑 
 .

√𝟑

√𝟑
=

𝟐√𝟑

√𝟗 =
𝟐√𝟑

𝟑
 (Observe que devemos nos preocupar somente com a raiz do 

denominador (embaixo da fração). Multiplicamos em cima e embaixo pela mesma raiz, para passá-

la para cima. Raiz com raiz, se multiplica √3 . √3 = √9 = 3 e quando der, extrai-se a raiz.) 

b) 
√𝟐

√𝟓
=

√𝟐

√𝟓
 .

√𝟓

√𝟓
=

√10

√𝟐𝟓
=

√10

5
 (Observe que temos raiz em cima e embaixo, só nos importa a raiz que 

está embaixo da fração. Raiz com raiz, se multiplica, porém a raiz de dez não conseguimos extrair) 

c) 
𝟑

𝟐√𝟓
=

𝟑

𝟐√𝟓
 .

√𝟓

√𝟓
=

𝟑√𝟓

𝟐√𝟐𝟓
=

𝟑√𝟓

𝟐 .  𝟓
=

3√5

10
 (Observe que tem um outro número com a raiz  na parte de 

baixo, este número não importa na racionalização. Observe que ele vai multiplicar o número que 

obtemos ao extrair a raiz   2x5=10) 

 

Exercícios 

Questão 1 - Racionalize os denominadores das frações: 

a) 
2

√10
 

b) 
6

√6
 

c) 
9

√3
  

d) 
√5

√2
  

e) 
20

2√5
  

f) 
2√5

5√2
  

g)
1

√2
  

h) 
1

√3
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TEOREMA DE TALES 

Tente ver os vídeos de como realizar as contas 

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

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

Alguns exemplos: 

 

 

 

 

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

Questão 1 - Nas figuras a//b//c (paralelo), calcule o valor de x: 

 

 

 

Observe que para fazer alguns destes exercícios, você precisará fazer algumas operações. 

Vamos recordar? 

1. Aplicar a distributiva.  Exemplo:  5 (5x+8) = 5. 5x + 5.8 = 25x + 40 

Observe que o 5 multiplica os dois termos que estão dentro dos parênteses. 

 

2. Cuidado com o exercício e, pois as transversais estão cruzadas. Monte as frações equivalentes 

descruzando as transversais e observando quais são os números referentes a elas. 
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 

15 PISTAS PARA SE REFLETIR SOBRE A REVOLUÇÃO FRANCESA 

1 - Os notáveis e seus privilégios  

A Assembleia dos Notáveis (fevereiro de 1787), que reuniu membros do clero, nobres, 

proprietários de terra e autoridades indicadas pelo rei, estava de acordo com o princípio de 

igualdade fiscal e muitos aceitavam o fim da isenção de taxas como forma de solucionar a grave 

crise financeira do país. Havia até quem defendesse uma política tributária muito mais abrangente 

e radical do que a proposta moderada do ministro Calone. Se a Assembleia dos Notáveis fracassou 

não foi porque os nobres fincaram o pé ante a ameaça aos seus privilégios, mas porque houve 

desacordo sobre o modelo proposto por Calone para tributar a produção agrícola, baseado em uma 

porcentagem sobre o produto bruto, enquanto os notáveis defendiam o imposto sobre o produto 

líquido, deduzidos gastos com sementes, trabalho e equipamento. O imposto territorial proposto 

pelos notáveis seria adotado, mais tarde, pela Revolução Francesa e se manteve, com poucas 

alterações, até a Primeira Guerra Mundial. Assembleia dos Notáveis, desenho de Veny e Girardet, 

gravação de Claude Niquet 

2 - A nobreza-cidadã  

É preciso redimensionar a explicação há muito consagrada que associa a Revolução Francesa 

à ascensão da burguesia e seus interesses políticos que se contrapunham à nobreza. O surgimento 

de um grupo radical que se autodenominava “patriotas” ocorreu dentro da elite aristocrática e 

eclesiástica e não fora dela. Acreditando em liberdade, progresso, ciência, propriedade produtiva e 

administração justa, esse grupo radical tinha um discurso exaltado e furioso que dividia os franceses 

em patriotas e traidores (os aristocratas que se apegavam a seus privilégios), em amigos do povo 

e inimigos da pátria. Tinham uma retórica de acusação, ainda mais excitante quanto mais punitiva. 

É de um nobre, o conde d’Antraigues, defensor ardoroso do fim dos privilégios da nobreza, um dos 

textos mais célebres sobre o Terceiro Estado: “O Terceiro Estado é o povo, e o povo é a base do 

Estado; na verdade, é o próprio Estado; as outras ordens são meras categorias políticas (…). Tudo 

deveria subordinar-se a ele [o povo]; sua segurança deveria ser a primeira lei do Estado. […] É no 

povo que reside todo o poder nacional e é para o povo que todos os Estados existem”. (SCHAMA, 

2000, p. 254). A grande maioria dos “cadernos de queixas” (cahiers) da nobreza, preparados por 

ocasião da Assembleia dos Estados Gerais, expressava-se a favor do princípio burguês de 

igualdade perante a lei, defendia a liberdade pessoal e política, reivindicava um plano de educação 

nacional e pedia a abolição das corporações e a adoção da liberdade econômica. 

3 - A composição social dos Estados Gerais  

A Assembleia dos Estados Gerais não contou com uma representação coesa de cada ordem. 

Entre a nobreza, a maioria era de nobres provincianos pobres que tinham só seus títulos como sinal 

de distinção e que não viam com bons olhos o liberalismo dos nobres esclarecidos. Enquanto os 

representantes do clero e da nobreza apresentavam-se com roupas de seda colorida, os do 

Terceiro Estado usavam austeros trajes pretos. As roupas, contudo, mascaravam as desigualdades 

internas de cada ordem. Indumentárias das três ordens na Assembleia dos Estados Gerais, gravura 

do século XVIII. Os representantes do Terceiro Estado não provinham da camada mais popular, a 

maioria da população. Eram advogados, funcionários públicos, médicos, abades e homens de 

negócio – escolhidos por sua eloquência e cultura. Os representantes do clero, por sua vez, 

contavam com um punhado de bispos ricos, cuja renda anual chegava a 50 mil libras. A maioria, 
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cerca de 2/3, era de sacerdotes pobres que sobreviviam com 300 libras e, portanto, estavam muito 

mais próximos do povo do que os deputados do Terceiro Estado. 

4 - O 14 de Julho começou dois dias antes  

O estopim que levou à tomada da Bastilha ocorreu em 12 de julho: a demissão do ministro 

Necker, que o povo acreditava ser capaz de solucionar a crise econômica e financeira do país. O 

momento não podia ser pior: naquela semana, o preço do pão atingia o máximo e vencia o prazo 

para pagar aluguéis e dívidas, sem que as famílias tivessem dinheiro para isso. Neste clima, 

cresceram os rumores de que havia uma conspiração para castigar o povo, levá-lo à submissão, 

afastar Necker e dissolver a Assembleia Nacional. Não havia complô nenhum, mas o aumento das 

tropas em Paris e arredores deu força à “teoria da conspiração”. Era um domingo e muitos foram 

às ruas de Paris buscar mais informações do que estava acontecendo.  Por volta das 16h, um jovem 

advogado, Camille Desmoulins, nos jardins do Palais-Royal, fez um discurso inflamado 

conclamando a todos para formarem milícias e se defenderem do exército do rei. “Ás armas!” 

ressoou seu grito por toda cidade. Camille Desmoulin prega a insurreição, gravura de Berthault, 

século XVIII. A partir de então, uma série de tumultos ocorreram: milhares de pessoas invadiram 

teatros e cafés exigindo o fechamento das portas em sinal de luto pela queda de Necker, lojas foram 

pilhadas, o mosteiro de Saint-Lazare teve seus estoques de alimentos saqueados. Na sequência 

desses fatos veio a célebre tomada da Bastilha, no dia 14 de julho.  

5 - O mito da Bastilha  

Grande parte do que se escreveu sobre os horrores da Bastilha foi uma invenção dos 

revolucionários. A crítica era tão poderosa que quando a fortaleza foi tomada, os invasores ficaram 

decepcionados com o que encontraram: apenas sete prisioneiros, nenhum condenado enterrado 

vivo, nenhum cadáver insepulto preso a correntes, como se dizia. As celas da Bastilha não eram 

claustrofóbicas, ao contrário, as celas octogonais tinham cerca de 5 m de diâmetro com janelas 

acessíveis ao prisioneiro. Dispunham de cama com cortinado, uma ou duas mesas, várias cadeiras, 

fogão ou estufa. Os prisioneiros podiam levar seus pertences e também cães e gatos para acabar 

com ratos e insetos. A comida variava de acordo com a condição social do prisioneiro, os mais 

pobres recebiam sopas guarnecidas com uma fatia de toucinho ou presunto, pão, vinho e queijo. 

Permitiam-se álcool e tabaco, jogos de cartas para detentos que partilhassem a cela e uma mesa 

de bilhar para uns nobres bretões que a requisitaram.  

6 - A demolição da Bastilha  

A ideia de demolir a Bastilha não foi, originalmente, dos cidadãos invasores do 14 de Julho. 

Algumas semanas antes, a monarquia já havia decidido demolir a fortaleza como parte de um amplo 

projeto de embelezamento urbano que previa a construção de jardins, praças e passeios. No lugar 

da Bastilha, se ergueria uma coluna, mais alta que a velha prisão. Na sua base haveria uma simples 

inscrição com os dizeres: “Luis XVI, Restaurador da Liberdade Pública”. A coluna foi erguida, mas 

em outro contexto: em comemoração aos acontecimentos de julho de 1830. As pedras da Bastilha 

foram reutilizadas na construção dos pilares da Ponte da Concórdia fornecendo, com isto, um forte 

símbolo: atravessar a ponte significava pisotear o absolutismo monárquico. Restos da Bastilha 

serviram, também, para fabricar objetos variados no formato de mini-Bastilhas (tinteiros, peso para 

papel, caixinhas de rapé, peças de tabuleiro de xadrez etc) que foram vendidos como lembranças 

da fortaleza. As gravuras e pinturas mostram a Bastilha em dimensões exageradas, com paredes 

e torres muito mais altas do que eram de fato, o que reforçou o mito de ser uma prisão inexpugnável 

onde os encarcerados eram enterrados vivos. A demolição da Bastilha, gravura do século XVIII. 
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7 - A revolução em nome do rei  

Nos primeiros tempos da Revolução Francesa, a fúria popular era contra os nobres e não 

contra a monarquia. Luis XVI gozava de respeito e todos ansiavam pela restauração do poder real 

paterno e protetor. Durante o “Grande Medo” (julho e agosto de 1789) em que toda a França foi 

sacudida por levantes populares com ataques a castelos, casas e igrejas, os atacantes, 

camponeses pobres, alegavam agir em nome do rei, invocando seu augusto e benevolente nome. 

No episódio da Marcha das Mulheres (outubro de 1789), quando a multidão enfurecida invadiu as 

dependências de Versalhes, Luis XVI saiu ao balcão e falou às invasoras que concordava ir a Paris 

confiando-se “ao amor dos bons e fiéis súditos”. Foi recebido com uma explosão de aplausos. Em 

seguida, Maria Antonieta saiu sozinha ao balcão e a multidão exultou gritando “viva a rainha”. O 

povo legitimou a monarquia. O marquês de Lafayete beija a mão de Maria Antonieta no balcão do 

palácio diante da multidão que invadira o palácio. O gesto foi recebido com exaltações de “viva a 

rainha”, 6 de outubro de 1789.  

8 - O fim dos resquícios feudais 

O fim da servidão, das obrigações feudais e dos privilégios dos nobres aprovado pela 

Assembleia Nacional (4 de agosto de 1789) foi proposto e exigido pela vanguarda da nobreza 

liberal: duques, viscondes, bispos e arcebispos assumiram em público sua nova condição de 

cidadãos. Os ataques e atrocidades cometidos por camponeses contra castelos e senhores 

certamente influenciou essa decisão.  A sessão provocou emoção: deputados choravam, 

abraçavam-se e cantavam. A partir daquele dia, seguiram-se cenas de despojamento patriótico em 

que mulheres da nobreza compareceram perante a Assembleia para oferecer suas joias e freiras 

mandaram sua prataria. Contribuições voluntárias vieram de todos os lados. Arrancar as fivelas de 

prata dos sapatos tornou-se mania em Paris e nas principais cidades. Luís XVI enviou à casa da 

moeda boa parte de suas baixelas de prata.  

9 - Declaração dos Direitos: só para os homens  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) não incluía a mulheres deixando-

as à margem dos direitos civis. Em 1791, a atriz e escritora Olympe de Gouges redigiu a Declaração 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã, exigindo o direito das mulheres à participação política. Suas 

ideias, contudo, foram rejeitadas pelo governo revolucionário e Olympe acabou guilhotinada em 

1793. A Revolução Francesa excluiu as mulheres das decisões das assembleias e das milícias 

armadas, proibiu-as de votar e serem votadas, e de exercer cargos públicos. Mesmo aos homens, 

havia restrições: só podiam votar nas assembleias eleitorais primárias homens acima de 25 anos 

que tinham domicílio fixo por mais de um ano, não eram criados nem dependentes de qualquer 

espécie e que pagassem impostos no valor equivalente a 3 dias de trabalho. Para eleger-se 

deputado, deveria pagar imposto equivalente a 50 dias de trabalho. Tais limites afastavam da vida 

política grande parte da população: todos os trabalhadores rurais, empregados domésticos e muitos 

artesãos e diaristas. As mulheres participaram da tomada da Bastilha e marcharam a Versalhes 

conseguindo forçar o rei a transferir-se para Paris. Organizaram clubes patrióticos e estimularam 

os homens a lutar. Mas suas reivindicações de igualdade de direitos não foram atendidas.  

10 - “A Marselhesa”  

O hino “A Marselha” (La Marseillase) foi composto em 1792 por Rouget de Lisle, engenheiro 

do exército francês e músico autodidata. O prefeito de Estrasbrugo encomendou-lhe uma canção 

que encorajasse as tropas de Marselha na guerra contra a Áustria. Por isso ficou conhecida como 
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A Marselhesa. A canção teve sucesso imediato. Ela exaltava os temas preferidos da Revolução: 

família, cidadãos, sangue e terra. O vibrante chamado “Aux armes, citoyens”, repetido como refrão 

ao longo dos cinco versos, era a palavra de ordem desde o início da Revolução. Em 1795, A 

Marselhesa foi instituída como hino nacional pela Convenção girondina. Porém, ela foi banida por 

Napoleão Bonaparte e por Luis XVIII por seu caráter revolucionário. Voltou como hino nacional em 

1830 e novamente foi banida por Napoleão III. Em 1879, com a instauração da III República, a 

canção voltou a ser hino nacional francês tendo sido confirmada nas constituições de 1946 e 1958.  

11 - Luís XVI no tribunal  

O julgamento de Luís XVI (1793) não teve testemunhas de defesa nem de ataque. Mas o rei 

contou com advogado de defesa que questionou a legalidade do julgamento uma vez que a 

Constituição de 1781 assegurava a inviolabilidade do rei.  A Constituição explicitava, também, os 

crimes específicos que justificariam a queda do rei: fomentar rebelião armada, deixar o país sem 

intenção de voltar etc., e prescrevia como penalidade única a abdicação.  Como Luís XVI já havia 

sido forçado a abdicar, ele só poderia ser julgado em sua condição de cidadão e por crimes 

posteriores à sua abdicação. Estando ele preso desde então, dificilmente poderia ter cometido tais 

crimes. Foi o deputado Saint-Just quem apresentou os argumentos definitivos contra o rei que 

derrubaram definitivamente os argumentos da defesa.  O que estava em questão, disse ele, não 

era a culpa ou a inocência de um cidadão, mas de um indivíduo fora do corpo político republicano. 

O rei era um tirano e a República se fundamentava na destruição da tirania. Portanto, o rei devia 

morrer para que a república pudesse viver.  

12 - A votação no julgamento de Luis XVI 

No julgamento de Luís XVI (janeiro de 1793), a votação foi oral, exigência de Marat como 

forma de denunciar os “traidores”. Cada um dos 749 deputados deveria responder se o rei era 

inocente ou culpado, qual seria a sentença, e se o veredito deveria ser submetido à votação popular. 

No dia 15 de janeiro, todos deputados presentes consideraram o rei culpado e 424 rejeitaram o 

apelo ao povo. No dia 16, ocorreu a votação mais dramática: a da sentença. A sessão iniciou às 

20h estendendo-se até a manhã do dia seguinte quando anunciou o resultado: 387 votos pela morte 

incondicional, 334 pela prisão seguida de exílio e 28 abstenções. Alguns deputados não 

concordaram com a categoria em que seus votos foram enquadrados e exigiram outra votação. A 

nova e definitiva votação aconteceu na sexta-feira, 18 de janeiro. O resultado foi de 361 votos a 

favor da morte e 360 contra. Por apenas um voto de diferença Luís XVI foi condenado à morte.  

13 - A execução de Luis XVI  

Na manhã do dia 21 de janeiro de 1793, quando Luís XVI era conduzido ao local da 

execução, houve uma tentativa de libertá-lo. O barão de Batz convocou 300 monarquistas para a 

operação e avançou em direção à carruagem onde estava Luís XVI gritando “Quem deseja salvar 

o rei, venha comigo!”. Porém, seus companheiros haviam sido denunciados e apenas alguns 

puderam comparecer. Três foram mortos, mas o Barão de Batz conseguiu escapar. O rei Luís XVI 

não percebeu nada. Quando a lâmina da guilhotina caiu, uma salva de artilharia anunciou a morte 

do rei. O carrasco mostrou a cabeça de Luís XVI para o povo reunido na praça que gritava “Viva a 

Nação! Viva a República!”.  Seguiu-se uma histeria coletiva: alguns indivíduos conseguiram romper 

o cordão de isolamento dos guardas nacionais e entraram debaixo do cadafalso para molhar seus 

lenços no “sangue real” – que acreditavam trazer sorte.  Soldados molharam seus sabres na poça 

de sangue. Um homem lambuzou os braços no sangue e o aspergiu na direção da multidão, que 

vibrava de forma incontrolada. O carrasco vendeu mechas do cabelo ensanguentado do rei e 
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também fragmentos de suas roupas. A execução aconteceu às 10h de uma manhã nebulosa e 

gelada e foi assistida por cerca de 20 mil pessoas. Quatro carrascos estavam presentes, mas 

somente dois acionaram a guilhotina. Segundo testemunhas, eles sequer tiraram seus chapéus 

diante do rei, um gesto de deliberado ultraje. Execução de Luis XVI, gravação alemã de Georg 

Heinrich Sieveking,1793.  

14 - “Terror é a ordem do dia”  

O período mais violento da revolução francesa, conhecido como Terror, durou perto de um 

ano (agosto de 1793 a julho de 1794) quando os jacobinos estiveram à frente do governo. O 

radicalismo na eliminação dos supostos inimigos e traidores da pátria multiplicou os julgamentos 

sumários, sem chance de defesa e, muitas vezes, até sem provas.  Calcula-se que cerca de 40 mil 

pessoas foram executadas na guilhotina, por afogamento, fuzilamento e até machadadas. Os 

executados eram de origens variadas: aristocratas oficiais, magistrados, padres, advogados, 

comerciantes e industriais “ricos” (acusados pelos sans-culottes de cometerem crimes 

econômicos), tecelões, artesãos, chapeleiros, alfaiates, cervejeiros, costureiras, donos de cafés, 

garçons, livreiros, açougueiros, cocheiros, empregados domésticos, tipógrafos, cozinheiro etc. Nem 

toda a França passou pelas atrocidades do Terror. Cerca de 90% das execuções ocorreram em 

apenas 20 dos 86 departamentos do país. As cidades mais atingidas foram Paris, Lyon, Nantes e 

Marselha. A ideia de justiça dos jacobinos transparece nas frases abaixo: “Os direitos do homem 

[expressos na Declaração] existem somente para os sans-culottes, não para contra - 

revolucionários”. (Collot d’Herbois, comissário que supervisionou os massacres de Lyon.) “A 

república consiste no extermínio de tudo que se opõe a ela”. (Saint-Just, líder jacobino, apelidado 

“arcanjo do terror”.) “Agora um rio de sangue separará a França de seus inimigos”. (Robespierre, 

principal líder jacobino.)  

15 - Execução de Maria Antonieta e outras mulheres “desonradas”  

Maria Antonieta foi alvo predileto do ódio do povo francês. Entre tantos rumores e mentiras 

sobre ela, está a célebre frase que nunca foi dita: “Se eles não têm pão, que comam brioche “, 

referindo-se aos famintos e miseráveis de Paris. A rainha foi acusada, inclusive, de manter um 

relacionamento homossexual com a condessa de Polignac. Em seu julgamento, 41 pessoas foram 

chamadas para depor contra ela. Foi considerada responsável por todos os males da França, em 

especial, pela grave crise financeira do país. Acusaram-na até mesmo de incesto com seu filho de 

8 anos de idade. Condenada por unanimidade, foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793. Tinha 

37 anos de idade. Ainda neste ano, outras mulheres foram executadas na guilhotina, acusadas de 

não serem esposas recatadas e boas mães “republicanas”, segundo a visão misógina dos 

jacobinos. Consideradas perigosas ou depravadas, entre elas, estavam:  

Olympe de Gouges (3/11), autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã;  

Manon Roland (8/11), influente girondina, no momento de sua execução exclamou “Ó liberdade, 

quantos crimes cometem-se em teu nome! “; a condessa Du Barry (8/12) que fora amante de Luís 

XV;  

A condessa de Polignac (9/12) sobre a qual dizia-se ser amante da rainha. Maria Antonieta foi 

levada em uma carroça aberta até a guilhotina.  

Curiosidade: o “14 de julho” no Brasil - No Brasil, o 14 de julho já foi feriado nacional, 

comemorado como a data da liberdade e da independência dos povos americanos (decreto nº 155 
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B, de 1890). Foi Getúlio Vargas quem aboliu esse feriado do calendário oficial (decreto nº 19.488, 

de 1930). O mesmo decreto reduziu pela metade os feriados nacionais (eram 12 até então).  
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https://ensinarhistoriajoelza.com.br/sobre-a-revolucao-francesa/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues 

ATIVIDADES 
 

Questão 1 - Após a leitura faça uma reflexão de cada uma das pistas (15) sobre a complexidade 

da Revolução Francesa. 

Questão 2 - Dê a sua opinião sobre o que foi o processo revolucionário chamado - Revolução 

Francesa. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Responda 

Questão 1 - Sobre fontes de energia defina: 

a) (   ) petróleo b) (   )gás natural c) (   ) carvão mineral d) (   ) etanol 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 3 - O que o urânio enriquecido? Para que serve? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 4 - O que significa o termo “energia renovável”? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 5 - Defina biomassa. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 6 - Para que serve estudar as diferentes fontes de energia do mundo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ARTE 

Arte Medieval 

Desenvolvida nos séculos V e XV, na Europa, a Igreja Católica exercias grande influência, e 

a arte era essencialmente religiosa, com o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade. Suas 

principais produções foram na arquitetura pintura e escultura. A Igreja católica supervisionava todas 

as produções cientificas e culturais. As principais características das produções artísticas realizadas 

durante a idade média destacam-se a presença de elementos cristãos, por essa razão a maior parte 

das obras se encontram-se no interior das igrejas. 

Na arquitetura os principais estilos de construções nesse período destacam-se o românico 

e o gótico. 

Igreja de São Martinho de Fromista – Palência, Espanha                                   Catedral de Milão – Milão, Itália  
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Questão 1 - Quais são as características da arte na idade média? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 - Quais são as características da arte românica e gótica na arquitetura, pintura e 

escultura? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 - Desenhar uma rosácea. 

 

 

INGLÊS 

Questão 1 - Faça a tradução:  

a) What is your name?   ___________________________________________________________ 

b) How are you?   ________________________________________________________________ 

c) Good evening! ________________________________________________________________ 

d) Welcome!         ________________________________________________________________ 

e) See you tomorrow! _____________________________________________________________ 

Questão 2 - Complete com A ou An, faça a tradução: 
 
___ book __________ 

___ egg ___________ 

___ orange ________ 

___ foot ___________ 

___ tables _________ 

___ eye ___________ 

___ ears __________ 

___ fingers ________ 

___ cat ___________ 
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Questão 3 - Transforme as frases abaixo para forma curta, abreviada. 
 
Exemplo: I am happy.   I’m happy. 
 
You are sorry. __________________ 

She is tired. ____________________ 

We are sad. ____________________ 

They are welcome. ______________ 

Questão 4 - Faça a correspondência das partes do corpo: 

A - Boca 

B - Nariz 

C - Pés 

D - Cabelo 

E – Cabeça 

F - Cotovelo 

G - Mão 

(   ) feet 

(   ) nose 

(   ) mouth 

(   ) head 

(   ) hair 

(   ) hand 

(   ) elbow 

Questão 5 - Traduza para o inglês: 

a) Você é bonita. ________________________________________________________________ 

b) Eles são cantores. _____________________________________________________________ 

c) Vocês estão felizes. ____________________________________________________________ 

d) Eu estou pronto. _______________________________________________________________ 

e) Nós estamos atrasados. _________________________________________________________ 

f) Ela é jovem. ___________________________________________________________________ 

Questão 6 - Complete as lacunas com am, is, are e faça a tradução: 

a) You ____ a teacher. ____________________________________________________________ 

b) I ____ a student. _______________________________________________________________ 

c) She ____ my friend. ____________________________________________________________ 

d) It ____ a cat. __________________________________________________________________ 

e) They ____ artists. _____________________________________________________________ 

f) He ____ a good boy. ____________________________________________________________ 
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Questão 7 - Leia, tente entender e faça a tradução. 
 
This is my Family 
 
       I have two grandmothers and two grandfathers. My parents are John and Mary. He is a doctor 

and she is a teacher.  I also have a sister, Betty, a brother James and a baby sister Ann.  My relatives 

are some cousins, aunts an uncles. I have a dog, two cats and a bird. Happy family! 

 

___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 - Responda de acordo com o texto This my Family. 

a) Quem são os pais do narrador? 

______________________________________________________________________________ 

b) Quantos avós o narrador têm? 

______________________________________________________________________________ 

c) Qual é a profissão da mãe e do pai? 

______________________________________________________________________________ 

d) Quem são os irmãos do narrador? 

______________________________________________________________________________ 

e) Quais são os animais que o narrador têm? 

______________________________________________________________________________ 

f) Como é a família do narrador? 

______________________________________________________________________________ 

 


