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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 

3º ROTEIRO DE ESTUDOS - ATIVIDADES DOMICILIARES  

2º SEMESTRE - 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. 

DEVOLUÇÃO DAS AVALIAÇÕES IMPRESSAS E RESPONDIDAS – 2º BIMESTRE 

RETIRADA DO 7º ROTEIRO DE ESTUDOS 

8h às 12h e 13h às 16h 

06 de outubro – 3ª FEIRA 
1º, 2º, 3º anos                 6º e 7º anos 

EJA I 

08 de outubro – 5ª FEIRA 
4º e 5º anos                     8º e 9º anos 

EJA II 

DEVOLUÇÃO DO 7º ROTEIRO DE ESTUDOS 

8h às 12h e 13h às 16h 

03 de novembro - 3ª FEIRA 
6º e 7º anos 

EJA I 

05 de novembro – 5ª FEIRA 
8º e 9º anos 

EJA II 

• 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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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO - Acesse para mais informações: 
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/ 

 

O COMBATE À COVID 19 CONTINUA: só saia de casa se for realmente necessário, vamos manter 
o isolamento social, pois ainda não temos vacina. 

 

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

Observe: 

• Biografia 

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

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

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

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

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

pode ser feita de forma direta, explicitando a data, ou de forma indireta, por exemplo, relatando 

fatos históricos ocorridos na época dos fatos da biografia. Indicações da idade do biografado, em 

certos momentos do relato, sinalizam em que fase da vida a pessoa enfrentou algumas situações. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões:  

 

Daine dos Santos 

 

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

carreira começou de um jeito bem inusitado.  

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

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

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

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

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

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

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

americanos de Winnipeg (Canadá).  

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

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

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

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

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

conhecido como “Dos Santos I”, e sua variação, o duplo twist esticado, como “Dos Santos II”. Os 

anos seguintes foram de muito treino, lesões e medalhas. Daiane participou das principais 

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

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

quais  

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

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

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

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

(  ) uma biografia.   (  ) uma entrevista.  (  ) uma reportagem.

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

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

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

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

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

(  ) define uma característica de Daiane dos Santos.   

(  ) intensifica uma característica de Daiane dos Santos.   

(  ) complementa uma característica de Daiane dos Santos.   

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

(  ) retoma Daiane.   (  ) anuncia Daiane.   (  ) interpela Daiane.   

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

(  ) na Copa do Mundo de Ginástica Artística.  

(  ) no Campeonato Mundial de Ginástica Artística.  

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

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

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

(  ) que conclui o anterior.  (  ) que justifica o anterior.   (  ) que compensa o anterior.   

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

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

(  ) ordinal.   (  ) cardinal.  (  ) multiplicativo.  

Questão 8 – No período “Hoje em dia, ela é empresária e participa de vários projetos que divulgam 

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

(  ) lugar.  (  ) modo.  (  ) tempo.  

 

Observo: 

• Autobiografia 

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

sendo assim, simultaneamente produtor textual e personagem. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 
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A ILHA (AUTOBIOGRAFIA LÁZARO RAMOS) 

 Minha história começa numa ilha com pouco 

mais de duzentos habitantes, na baía de Todos os 

Santos. Uma fração de Brasil praticamente secreta, 

ignorada pelas modernidades e pelos mapas: nem o 

(quase) infalível Google Maps consegue encontrá-la. 

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

minhas raízes. O lugar é um distrito de São Francisco 

do Conde — município a 72 quilômetros de Salvador, 

próximo a Santo Amaro e conhecido por sua atual 

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

roçado e ser funcionário da prefeitura.  

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

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

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

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

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

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

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

gostoso gritar “Tomaquê!”.  

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

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

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

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

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

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

felicidade descompromissada, que só sinto por lá.  

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

do país. (....) Essa dinheirama, porém, não chega até o cotidiano de quem mora no Paty. Eles até 

conseguem ver vantagens na vida simples que levam: como não há violência, não há polícia na 

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

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

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

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

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

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

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

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

refere-se o trecho " Ilha com pouco mais de duzentos habitantes, na Baía de Todos os Santos"? 

______________________________________________________________________________ 

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

para o leitor? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 3- Identifique no texto as seguintes informações: 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

autor? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

autor era criança? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Observe: O uso dos porquês 

 O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvidas entre 

os falantes. Para que o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e 

distinguir as quatro formas: porque, porquê, por que ou por quê. 
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• porque 

 Porque (junto e sem acento) é usado principalmente em respostas e em explicações. Indica 

a causa ou a explicação de alguma coisa. 

 Porque pode ser substituído por: 

• pois;  

• visto que;  

• uma vez que;  

• por causa de que;  

• dado que;  

 

Exemplos:  

Choro porque machuquei o pé. 

Ela não foi à escola porque estava chovendo. 

por que 

Por que (separado e sem acento) pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer 

uma relação com um termo anterior da oração. 

Por que interrogativo 

Possuindo um caráter interrogativo, por que é usado para iniciar uma pergunta, podendo ser 

substituído por: 

• por que motivo;  

• por qual motivo;  

• por que razão;  

• por qual razão. 

 

Exemplos: 

Por que você não foi dormir? 

Por que não posso sair com meus amigos? 

por quê 

Por quê (separado e com acento) é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, 

seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. 

 

Por quê pode ser substituído por: 

• por qual motivo;  

• por qual razão. 

 

Exemplos: 

Você não comeu? Por quê? 

O menino foi embora e nem disse por quê. 
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porquê 

Porquê (junto e com acento) é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. 

Aparece quase sempre junto de um artigo definido (o, os) ou indefinido (um, uns), podendo também 

aparecer junto de um pronome ou numeral. 

Porquê pode ser substituído por: 

• o motivo;  • a causa;  • a razão. 

 

Exemplos: 

Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. 

Gostaria de saber os porquês de ter sido mandada embora. 

 

Questão 8 - Identifique a frase escrita de forma correta. 

a) (   ) Por que eu devo acreditar em você? 

b) (   ) Porque eu devo acreditar em você? 

c) (   ) Por quê eu devo acreditar em você? 

d) (   ) Porquê eu devo acreditar em você? 

Questão 9 - Indique em qual frase o uso de “porque” está correto. 

a) (   ) Porque você ainda está aqui? 

b) (   ) Fui passear porque estava um dia agradável. 

c) (   ) Você sabe o porque de tanta discussão? 

d) (   ) Ele perguntou isso? Porque? 

Questão 10 - Complete as frases com as formas corretas. 

a) (   ) Ontem não houve aulas. Você sabe __________? 

b) (   ) As ruas __________ passei já estavam enfeitadas. 

c) (   ) Comprei este vestido __________ quis! 

d) (   ) Ninguém entendeu o __________ da tua revolta. 

Questão 11 - Assinale a frase em que o uso de “por que” está errado. 

a) (   ) Você sabe por que ela foi embora? 

b) (   )Por que você quer saber isso? 

c) (   ) Essa decisão foi tomada por que? 

d) (   ) Alguém sabe por que estamos aqui? 

Questão 12 - Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. 

Eu não fui à reunião __________ estava cansada e não entendo __________ isso está sendo 

criticado por todos. __________ falam todos sobre isso? __________? 

a) (   ) porque, por quê, porquê, por quê. 

b) (   ) por que, porquê, por que, porquê. 

c) (   ) porque, por que, por que, por quê. 

Questão 13 - Complete a frase de forma correta. 

Está na hora de sabermos _____________ você foi embora sem dar explicações. 

a) (   ) por quê 

b) (   ) por que 

c) (   ) porque 

d) (   ) porquê 
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MATEMÁTICA 

EQUAÇÕES DO 2ºGRAU COM UMA INCÓGNITA 

Saiba que o grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da incógnita (letra). 

Normalmente a incógnita é representada pela letra x, mas vale lembrar que ela pode ser 

representada por qualquer outra letra. Exemplos:  

a) 2x + 3 = 15 → Equação do 1º grau (A incógnita x possui expoente 1) 

 b) 3x2 - 2x + 4 = 0 → Equação do 2º grau (o maior expoente da incógnita é 2)  

c) x3 - 2x2 + 8x – 3 = 0 → Equação do 3º grau (o maior expoente da incógnita é 3) 

Observe que:  

a representa o coeficiente de x2; 

b representa o coeficiente de x; 

c representa o termo independente aquele que não tem letra. 

• UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU É COMPLETA QUANDO TEM OS TERMOS a, b E c É 

DIFERENTES DE ZERO. 

 

Exemplos de equações completas: 

a) 2x 2 – 4x + 3 = 0 , onde a = 2, b = -4 e c = 3 

b) x 2 – 5x + 6 = 0 , onde a = 1 , b = -5 e c = 6  

c) 7x2 – x – 10 = 0 , onde a = 7 , b = -1 e c = -10 

 

• UMA EQUAÇÃO É INCOMPLETA QUANDO b OU c   É IGUAL A ZERO, OU AINDA, QUANDO 

AMBOS SÃO IGUAIS A ZERO. 

Exemplos de equações incompletas:  

a) x2– 36 = 0, onde a = 1 , b = 0 e c = -36 → Equação Incompleta, porque b = 0  ou seja, falta o 

termo que estaria com o x. 

b) 3y2 – 24y = 0, onde a= 3 e b = - 24 e c = 0 →Equação incompleta, porque c = 0 ou seja, o termo 

que não tem letra. 

c) 6x2 = 0, onde a = 6, b = 0 e c = 0 → Equação Incompleta, porque b = 0 e c = 0. 

EXERCÍCIOS 

1) Assinale com um X as alternativas que representam equações do 2º grau:  

a) (  ) x – 5x + 6 = 0  

b) (  ) m2 – 7m + 10 = 0  

c) (  ) 0x2 + 4x – 3 = 0  

d) (  ) 2x3 – 8x2 – 2 = 0 

e) (  ) 4y2 – 1 = 0 

f) (  ) 9a – 6 = 0 

g) (  ) x2 – 7x = 0 

h) (  ) 1 2 x2 + 4 – 5x = 0  
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2) Determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações seguintes e classifique-as como 

completas ou incompletas:  

Exemplos: 

a) 2x2 – 7x + 3 = 0 a = 2 b = -7 c = 3 (Equação completa)  

b) 7x2 – 4 = 0 a = 7 b = 0 c = - 4 (Equação incompleta)  

Agora é a sua vez! Continue.  

c) x 2 – 7x + 10 = 

d) x 2 – x – 6 = 0            

e) 4x2 = 0 

f) 4x2 – 4x + 1 = 0  

g) – x2 – 5x – 1 = 0 

h) 3x2 – 7 = 0  

i) x2 – 2x = 0 

j) 1 2 x2 + 4 – 5x = 0  

k) 7,5x2 + 0,5x – 12,5 = 0 

l) 2x2 – 4x = 0 

 

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES INCOMPLETAS DO 2º GRAU. 

Este é uma matéria indispensável para você que vai para o ensino médio. Tente assistir os vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQvob41XgzY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=D78DKPIZ0Ro 

EXEMPLOS 1º CASO DE EQUAÇÔES INCOMPLETAS QUANDO b=0 

 

EXEMPLOS 2ºCASO DE EQUAÇÕES IMCOMPLETAS QUANDO c=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQvob41XgzY
https://www.youtube.com/watch?v=wQneVIWwHhA
https://www.youtube.com/watch?v=D78DKPIZ0Ro
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O TRIÂNGULO RETÂNGULO E O TEOREMA DE PITÁGORAS 
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Denomina-se equação do 2º grau, na incógnita x, toda equação da forma: 

ax2 + bx + c = 0 sendo a ≠ 0. 

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

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

necessários para a compreensão das ideias de Pitágoras. 

 

Demonstração do Teorema de Pitágoras de formas diferentes. 

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

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

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

 

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

são os catetos. Então cuidado. 

 

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

estar focados nas letras em sim a sua posição no triângulo. 

 

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

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

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

errar. 

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

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

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

 

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

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

 

Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

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

x 2 =  62 + 82 

x 2 = 36 + 64 

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

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

x = 10 cm 

 

O segundo caso é quando queremos achar um dos catetos. 

Exemplo 2. Calcule o valor de x no seguinte triângulo retângulo: 
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Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

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

152 = x2 + 122 

225 = x2 + 144 (observe a igualdade) 

X2 = 225 – 144 

X2 = 81 (potenciação para radiciação) 

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

X = 9 cm 

       

EXERCÍCIOS 

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

 
 

 

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

um triângulo retângulo.  

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

fórmula, (Hipotenusa)2 = (Cateto)2 + (Cateto)2 e observar se a igualdade é verdadeira. 

 

 
 

 

 

3) Calcule x nos triângulos retângulos abaixo: 
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PROBLEMAS ENVOLVENDO O TEOREMA DE PITÁGORAS 

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

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

EXERCÍCIOS    

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

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

 

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

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

 

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

perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios.  
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Respostas: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Respostas: 

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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27 
 

HISTÓRIA 

 

A VINDA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA PARA O BRASIL   

A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807 e a 

comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. 

O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do Príncipe-Regente, D. João, para garantir que 

Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. 

Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também 

auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. 

Por que a Família Real veio para o Brasil? 

Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental determinando que os países 

europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. 

Enquanto isso, negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau (1807) com os espanhóis que 

permitiria os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol 

poderia se apoderar de um pedaço do território português. 

Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os 

ingleses e, por este motivo, Napoleão ordenou a conquista, ocorrida em novembro de 1807. 

Antes disso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente D. João e o rei da Inglaterra Jorge III 

(1738-1820) assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para 

o Brasil. 

Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na ilha da 

Madeira temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um 

tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. 

O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. 

Também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15,7 mil pessoas que representavam 

2% da população portuguesa. 

Atualmente, estes números estão sendo revistos, pois muitos historiadores consideram a cifra 

exagerada. 

Embarque 

Foram necessárias oito naus, três fragatas, três brigues e duas escunas para o transporte. Outros 

4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. 

Além das pessoas, foram embarcados no dia 28 de novembro de 1807, móveis, documentos, 

dinheiro, obras de arte e a real biblioteca. Aos que ficaram, lhes foi aconselhado receber de maneira 

pacífica os invasores para evitar derramamento de sangue. 

O general Junot (1771-1813), comandante da invasão, ficou em Lisboa até agosto de 1808 quando 

foi derrotado pelos ingleses. A partir daí, Portugal era governado pelo Conselho de Regência 

integrados por fidalgos do reino. 

https://www.todamateria.com.br/bloqueio-continental/
https://www.todamateria.com.br/dom-joao-vi/
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Travessia 

A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador (BA), onde desembarcou 

no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana foram recebidos com festas e ali permaneceram 

por mais de um mês. 

No período em que esteve na Bahia, o Príncipe Regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos 

às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. 

No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada capital do Império. 

A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 7 de março de 1808. Havia poucos alojamentos 

disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para 

recebê-los. 

As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição P.R., que 

significava "Príncipe Regente" e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. 

No entanto, a população interpretou a sigla, ironicamente, como "Ponha-se na Rua". 

Consequências 

Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. A mudança da Família Real e 

sua comitiva contribuiu para significativas mudanças no Rio de Janeiro, pois foram realizados 

melhoramentos e levantados novos edifícios públicos. 

O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a abertura dos portos, o comércio foi 

diversificado, passando a oferecer serviços como o de cabeleireiros, chapeleiros, modistas. 

D. João também abriu a Imprensa Régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas 

a Academia da Marinha, a Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, 

Laboratório Químico-Prático, etc. 

Vida Cultural 

A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. A Real 

Biblioteca de Portugal foi transferida integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. 

O acervo inicial, de 60 mil volumes, era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas e 

medalhas e foi a base para a atual Biblioteca Nacional. 

Para o entretenimento dos integrantes da corte, foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, onde 

atualmente se encontra o Teatro João Caetano. 

Na música, o compositor português Marcos Portugal se encontrou com um talento a altura do Padre 

José Maurício, e dessa rivalidade, surgiram as mais belas melodias nas Américas. 

Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se veem sem trabalho e recorrem a 

Dom João para seguir suas carreiras. Tem início, assim, a chamada Missão Francesa que 

possibilitou a abertura da Escola Real de Artes Ciências e Ofícios. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/guerras-napoleonicas/
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A Carta Régia de 1808  

A primeira grande medida tomada por D. João VI, assim que chegou ao Brasil, foi promover 

a abertura dos portos brasileiros para as “nações amigas”, o que na prática significava apenas 

a Inglaterra – grande aliado e parceiro econômico de Portugal.  

Com essa medida, Portugal colocava fim ao exclusivo colonial e dava permissão aos comerciantes 

e grandes proprietários brasileiros para comercializar seus produtos diretamente com os ingleses. 

Esse acordo pôs fim ao Pacto Colonial e cumpriu com o acordo feito com os ingleses. 

Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação 

A fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, Dom João assina, em 1810, o 

Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação com o Reino Unido. 

Este Tratado estabelecia: 

• o direito da extraterritorialidade. Isto permitia aos súditos ingleses que cometesse crimes em 

domínios portugueses serem processados por magistrados ingleses, segundo a lei inglesa; 

• a permissão para construir cemitérios e templos protestantes; 

• a segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e, desta maneira, os 

protestantes não seriam incomodados; 

• vantagens comerciais. O imposto de importação de produtos ingleses seria de 15%, ou seja, 

os produtos portugueses, 16%, e os demais países, 24% em nossas alfândegas. 

• O compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas da abolição da escravidão. 

A transferência da corte também gerou insatisfação em muitos colonos. A presença de milhares de 

pessoas da aristocracia portuguesa causou descontentamento entre parte desses colonos, 

principalmente porque D. João VI passou a distribuir cargos e privilégios para aristocratas 

portugueses em detrimento das elites locais.  

Além disso, para financiar os altos gastos da corte portuguesa, o rei impôs uma política de aumento 

de impostos, o que desagradou a todos na colônia. 

A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a aceleração do processo de 

independência do país. 

Em 1815, com fim das guerras napoleônicas, o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de 

Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. 

Isso foi necessário, pois os dirigentes europeus reunidos no Congresso de Viena não reconheciam 

a autoridade de Dom João numa simples possessão ultramarina. 

A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, pois reuniu 

parte da elite e da população em torno à figura do soberano. 

As medidas político-administrativas de Dom João fizeram com que a Inglaterra acentuasse o 

interesse no comércio com o Brasil. Essa condição fica clara com a abertura dos portos às nações 

amigas. 

https://www.todamateria.com.br/congresso-de-viena/
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O processo fez com que Portugal perdesse o monopólio sobre o comércio com o Brasil e a elite 

agrária passa a sonhar com a Independência. Em contrapartida, o Brasil passa a ser para a 

Inglaterra um promissor mercado consumidor e fornecedor. 

Quando D. João VI precisou retornar a Portugal, por causa da Revolução Liberal do Porto, o filho 

Dom Pedro, aproxima-se da elite agrária. Esta estava preocupada com a possibilidade de 

recolonização e as guerras em curso na América Espanhola. 

Revolução Liberal do Porto 

Em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, que tinha por objetivo a autonomia portuguesa, a 

promulgação de uma Constituição e retomar a colonização do Brasil. Diante desses fatos, D. João 

VI volta para Portugal e atribui a D. Pedro a regência do Brasil. 

Em seguida, várias medidas vindas de Portugal pressionaram o governo de D. Pedro, na tentativa 

de anular seus poderes político, administrativo, militar e judicial e forçá-lo a regressar a Portugal. 

As notícias repercutiram como uma declaração de guerra, provocando tumultos e manifestações 

de desagrado. 

D. Pedro foi convidado para ficar, pois sua partida representaria o esfacelamento do Brasil. O Dia 

do Fico (1822) era mais um passo para o rompimento definitivo com Portugal. 

Os acontecimentos desencadearam uma crise no governo e os ministros fiéis às Cortes, demitiram-

se. O príncipe formou um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio, um dos principais 

partidários da emancipação política brasileira. 

Ficou estabelecido que qualquer determinação vinda de Portugal só deveria ser acatada com o 

cumpra-se de D. Pedro. Este, então, dirigiu-se a província de São Paulo em busca de apoio para 

sua causa. 

Ao voltar de Santos para a capital paulista recebe um correio de Portugal exigindo seu retorno 

imediata a Lisboa. Também recebe duas cartas, uma de José Bonifácio e outra de Dona 

Leopoldina aconselhando que não aceitasse esta ordem. 

Dom Pedro acata o conselho e corta os vínculos políticos que ainda restavam com Portugal. 

Independência do Brasil 

A Independência do Brasil é declarada no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I que se torna 

o primeiro imperador do Brasil. 

Independente, o país promulga a primeira Constituição em 1824 que mantém o regime monárquico, 

a escravidão e reconhece a religião católica como oficial 

Entre os fatores que causaram a Independência do Brasil podemos destacar a crise do sistema 

colonial, as ideias iluministas e as independências ocorridas na América Inglesa e na América 

Espanhola. Além disso, a própria elite agrária brasileira se beneficiaria de uma separação entre 

Portugal e Brasil. 
Juliana Bezerra - Professora de História 

Bacharelada e Licenciada em História, pela PUC-RJ. Especialista em Relações Internacionais, pelo Unilasalle-RJ. Mestre em 

História da América Latina e União Europeia pela Universidade de Alcalá, Espanha. 
https://www.todamateria.com.br/causas-da-independencia-do-brasil/  ACESSO DIA 10/09/2020 

www.todamateria.com.br/a-vinda-da-familia-real-para-o-brasil ACESSO DIA 10/09/202 

https://www.todamateria.com.br/revolucao-liberal-do-porto/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-liberal-do-porto/
https://www.todamateria.com.br/dia-do-fico/
https://www.todamateria.com.br/dia-do-fico/
https://www.todamateria.com.br/jose-bonifacio/
https://www.todamateria.com.br/imperatriz-leopoldina/
https://www.todamateria.com.br/imperatriz-leopoldina/
https://www.todamateria.com.br/dom-pedro-i/
https://www.todamateria.com.br/constituicao-de-1824/
https://www.todamateria.com.br/causas-da-independencia-do-brasil/
http://www.todamateria.com.br/a-vinda-da-familia-real-para-o-brasil
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ATIVIDADES 

1) Por que podemos afirmar que D. João revelou-se um governante de visão ao transferir a corte 

portuguesa para o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Explique por que a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Explique o que estabelecia a Carta Régia 1808. O que isso significava para o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4)  Quem se beneficiou com esse decreto de 1808? E quem era prejudicado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Que mudanças ocorreram no Rio de Janeiro com a instalação da Corte Portuguesa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Essas mudanças foram boas ou ruins para a população em geral? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) O que estabeleceu o Tratado de Comércio e Navegação de 1810? Que consequência trouxe 

para o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8) Por que o Brasil foi elevado a reino unido a Portugal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9) Por que a família real voltou a Portugal? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10) Quais os fatores que levaram a independência do Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11) Sobre o período entre a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil (1808) e a Proclamação 

da Independência brasileira (1822), e assuntos correlatos, assinale o que for correto. 

01. A vinda da Corte para o Brasil relaciona-se às pressões sofridas pela Coroa portuguesa 

decorrentes do Bloqueio Continental estabelecido por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra.  

02. Com a abertura dos portos às nações amigas, estabelecida por D. João logo após a chegada 

da Corte, os produtores brasileiros puderam iniciar a exportação de seus produtos diretamente para 

a França, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros naquele País.  

04. Apesar do crescimento urbano que vinha ocorrendo desde o século anterior, principalmente 

nas regiões de mineração, quando a Família Real chegou ao Brasil encontrou uma sociedade 

predominantemente agrária.  

08. Foi criado o Museu Real, constituído para acolher coleções e materiais diversos nas áreas de 

História Natural para fins de estudo e pesquisa. Posteriormente, transformou-se no Museu 

Nacional, no Rio de Janeiro, recentemente destruído pelo fogo.  

16. Com a chegada da Corte foi necessário criar uma estrutura administrativa que pudesse 

enfrentar as novas necessidades de gestão do poder público surgidas com a transferência da sede 

do império luso. 

Soma_____ 

12) Sobre a Independência do Brasil, afirma-se:  

I. Implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos com Portugal, já que no Brasil seria 

adotado um regime político constitucional, e Portugal manteria o sistema absolutista.  

II. Pode ser considerada uma decorrência da vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, 

na medida em que esse acontecimento implicou um processo crescente, e difícil de ser 

revertido, de autonomização político-econômico da colônia.  

III. Está associada a uma profunda mudança estrutural interna, por colocar em xeque a base 

econômico-social que sustentou a exploração econômica do Brasil durante o regime colonial.  

IV. Sofreu resistência dentro do próprio País, tendo em vista que determinadas Províncias, como 

o Grão-Pará e o Maranhão, tinham mais vínculos com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. 

Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I e III.  

b) II e IV.  

c) I, II e IV.  

d) I, III e IV. 

 e) II, III e IV.  
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GEOGRAFIA 

1) Sobre fontes de energia defina: 

a) petróleo: ____________________________________________________________________ 

b) gás natural: __________________________________________________________________ 

c) carvão mineral: _______________________________________________________________ 

d) etanol: ______________________________________________________________________ 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fontes-de-energia-2-carvao-petroleo-gas-agua-e-uranio.htm  

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://www.todamateria.com.br/energia-nuclear/  

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio_enriquecido  

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel  

5) Defina biomassa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://www.ecycle.com.br/2970-biomassa  

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://brainly.com.br/tarefa/24529721  

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fontes-de-energia-2-carvao-petroleo-gas-agua-e-uranio.htm
https://www.todamateria.com.br/energia-nuclear/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio_enriquecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
https://www.ecycle.com.br/2970-biomassa
https://brainly.com.br/tarefa/24529721
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ARTE 

Artista no renascimento. 

A partir dos séculos XV, crescimento das cidades, aumento das encomendas, artista 

começam a se libertar das guildas. As obras deixam de ser simples imitação e reprodução passam 

a trazer a marca pessoal de quem criou, artistas passaram a diferenciar dos artesões que seguiam 

modelos previamente estabelecidos. Mudança na formação e no ofício dos artistas consolidou com 

o surgimento na Itália, de um movimento cultural que ficou conhecido como Renascimento. Um dos 

nomes mais importantes da arte renascentista foi Leonardo Da Vinci, responsável pela mudança 

na aprendizagem por meio da imitação. Da Vinci passou a realizar desenhos, não somente para 

imitar a realidade, mas também para estudá-la e conhecê-la melhor. Na obra Homem Vitruviano, 

Da Vinci fez um estudo das proporções do corpo humano, o desenho de observação passou a ser 

conduzido com “olhar investigativo” e não mais como imitação. Estudos desenvolvidos por 

Leonardo Da Vinci fundamentaram uma das mais marcantes da pintura renascentistas: O emprego 

de formas naturalistas das obras. 

As pinturas visavam recriar a realidade, destacando a natureza e reproduzindo as 

expressões e proporções das figuras humanas. A partir do renascimento, o artista ganhou força e 

consolidou-se. Assim seu trabalho, até então considerado mecânico e artesanal, passou a ser 

valorizado pela exclusividade e dimensão intelectual. Embora tivesse que respeitar as restrições 

das encomendas, os artistas começaram a escolher o tema e a técnica a ser empregada. Os 

artistas conquistaram prestígio social e rendimento financeiro. A partir dessa época a formação dos 

artistas passou a acontecer em associações ou círculos de artistas, e mais tarde nas academias. 

Questões 

1) Pesquisar sobre Leonardo Da Vinci e suas 

criações. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

2) Pesquisar sobre o Homem Vitruviano. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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INGLÊS 

There is ...  – there was... 

THERE TO BE – PRESENT TENSE 

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

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

THERE   TO BE -   PAST TENSE 

O verbo haver, no passado, possui duas formas: 

a) There was, usada no singular: 

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

 

b) There were, usada no plural: 

There were boys in the class. (Havia meninos na classe.) 

Questão 1 - Complete o diálogo com o verbo to be no passado. Use as formas was ou were e 

traduza o diálogo sem esquecer da pontuação. 

- Where ___________ you last week?  

- I________ in Rio. 

- ________ you at the beach? 

- Yes, I ______. 

- What beach? 

- Copacabana beach. 

- _______ the Copacabana beach clean? 

- Yes,it _________ very clean. 

- What is the name of the hotel you __________in? 

- I _______ at Copacabana Palace. 

- ________ there many tourists? 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Questão 2 - De acordo com a tirinha assinale a alternativa correta. 

 

O que Jon está fazendo? 

(   )  comendo 

(   ) correndo 

(   ) cozinhando 

(   ) lendo 

 

FUTURE WITH GOING TO 
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Questão 3 - Observe o exemplo e responda às perguntas e faça a tradução. 

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

(to play football) 

I am going to play football.  (Eu vou jogar futebol.) 

a) I am going to paint a house. And you? 

(to plant a tree) 

______________________________________________________________________________ 

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

(to play tennis) 

_____________________________________________________________________________ 

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

(to eat apple) 

______________________________________________________________________________ 

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

(to drink orange juice) 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 4 - Complete as frases com I, you, she ou com as formas verbais am, is, are  e faça a 

tradução das frases. 

a) You _______ going to play volleyball. ______________________________ 

b) She _______ going to dance. ____________________________________ 

c) ______ are going to read a magazine. _____________________________ 

d) ______ am going to write a composition. ___________________________ 

e) I_____ going to eat a sandwich. __________________________________ 

f) She ____ going to play with you. _________________________________ 

 

Questão 5 – Escreva em inglês. 

a) Quantas pessoas havia na sala? 

_____________________________________________________________________________ 

b) Quantas crianças havia no parque? 

_____________________________________________________________________________ 

c) Quantas mulheres havia naquela casa? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 - Enumere a tradução das palavras abaixo. 

(A) Leite                

(B) Peixe                            

(C) Mãe                       

(D) Pai                                  

(E) Menina                         

(F) Escola 

(G) Garoto 

(H) Enfermeira 

(I) Queijo 

(J) Água   

(  ) Fish 

(   ) father 

(   ) Water 

(   ) school 

(   ) Mother 

(   ) Nurse 

(   ) Girl  

(   ) Cheese 

(   ) Boy 

(   ) Milk 
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Leia o texto: 

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

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

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

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

De acordo com texto, responda as questões em português: 

Questão 7 - Fernanda é uma: 

a) (   ) menina inteligente. 

b) (   ) mulher inteligente. 

c) (   ) menina linda. 

d) (   ) senhora inteligente. 

 

Questão 8 - Traduza para o português a seguinte frase:“She is 10 years old.”. 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 9 - Qual o sonho de Fernanda? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 - Qual a profissão do pai e da mãe de Fernanda? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 11 - Traduza: “Fernanda is happy”. 

______________________________________________________________________________ 

          

 

 


