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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 

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES  

EJA II – 2º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

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

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

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

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

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

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

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

você e excelente para seu filho.  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto e responda as questões: 

Cabelo cresce 

Cabelo cresce. É o que sempre penso toda vez que decido mudar o visual no salão de 

cabeleireiro. E costumo mudar muitas vezes! Às vezes, surge o arrependimento. Mas ele vai 

embora rapidinho, junto com a frase: “Cabelo cresce”. Em muitas ocasiões, preciso dizer isso até 

para o cabeleireiro: “Corte sem medo. Cabelo cresce”.  

Mas nem sempre foi assim. Quando era pequena, eu tinha um cabelão que chegava até a 

cintura. Tinha sido quase sempre desse jeito, desde que os fios começaram a crescer. Então, aos 

9 anos, fui ao salão decidida a cortar. Queria cabelo curto e franja repicada e arrepiada. Era moda 

na época. Não preciso dizer que ficou ruim, não é? Sim, eu tive vontade de chorar. Foi por isso 

que me identifiquei imediatamente com Vera, a menina do livro Enquanto o Meu Cabelo Crescia, 

uma história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada por Madalena 

[...] 

Acho que toda menina já passou por isso um dia, não? Dá um medo danado de cortar o 

cabelo, como se a gente deixasse de ser a gente mesma sem aquele comprimento todo. Vera, a 

personagem da história, ficou muito triste. Ela não queria ter cortado. Foi a cabeleireira Mila que 

ouviu errado sua avó comentar. Ela entendeu “corta curtinho” em vez de “corta certinho”. Vera 

ficou triste por dois meses. Ia para o salão todo sábado com a avó e ficava encolhida num canto. 

E dali foi vendo como um corte pode mudar uma pessoa. E que mudanças, muitas vezes, são 

boas. E, enquanto esperava seu cabelo crescer, ela pode perceber o quanto ela própria crescia, 

aprendendo a conviver com as pequenas tragédias, a se aceitar e a achar graça nisso. Portanto, 

não teve dúvidas: pediu outro corte curtinho! 

Ah, e eu? Demorei um pouco mais para criar essa coragem. Deixei meu cabelo crescer e 

passei a adolescência toda sem tocar nos longos fios. Mas enjoei deles. Eram sempre iguais, 

contavam sempre a mesma história… Então, estou novamente de cabelos mais curtos e já 

pensando na próxima mudança. Se isso servir como incentivo para você também: cabelo cresce! 

Aryane Cararo. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho>. 

 

Questão 1 – O texto lido tem o objetivo de: 

a) (    ) noticiar um fato sobre corte de cabelo. 

b) (    ) divulgar o livro “Enquanto o Meu Cabelo Crescia”. 

c) (    ) incentivar as pessoas a cortarem os seus cabelos. 

Questão 2 – A autora inicia o texto: 

a) (     ) com um fato cotidiano. 

b) (     ) com um relato pessoal. 

c) (     ) com um fragmento do livro. 

https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho
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Questão 3 – Na passagem “Mas ele vai embora rapidinho [...]”, o termo “ele” refere-se: 

a) (    ) ao cabelo. 

b) (    ) ao visual. 

c) (    ) ao arrependimento.  

Questão 4 – Segundo a autora, a frase “corta certinho” foi dita: 

a) (    ) pela Vera. 

b) (    ) pela avó de Vera. 

c) (    ) pela cabeleireira Mila. 

Questão 5 – De acordo com a autora, a personagem Vera foi amadurecendo enquanto esperava 

o seu cabelo crescer. Identifique a parte do texto que comprova isso: 

a) (    ) “Vera ficou triste por dois meses.” 

b) (    ) “Ia para o salão todo sábado com a avó e ficava encolhida num canto.” 

c) (   ) “[...] ela pode perceber o quanto ela própria crescia, aprendendo a conviver [...]” 

Questão 6 – No segmento “Dá um medo danado de cortar o cabelo, como se a gente deixasse 

de ser a gente mesma [...]”, a palavra “como” foi usada pela autora do texto para: 

a) (     ) dar um exemplo. 

b) (     ) indicar uma causa. 

c) (     ) fazer uma comparação. 

Questão 7 – A autora do texto expõe uma opinião sobre o livro “Enquanto o Meu Cabelo Crescia” 

neste fragmento: 

a) (    ) “Não preciso dizer que ficou ruim, não é?” 

b) (    ) “[...] uma história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada [...]” 

c) (    ) “E que mudanças, muitas vezes, são boas.” 

Questão 8 – Assinale o fragmento em que a autora do texto conversa diretamente com o leitor: 

a) (     ) “Quando era pequena, eu tinha um cabelão que chegava até a cintura.” 

b) (     ) “Acho que toda menina já passou por isso um dia, não?” 

c) (     ) “Então, estou novamente de cabelos mais curtos e já pensando na próxima mudança.” 

Questão 9 - Retire do texto o que se pede: 

a) A primeira frase do texto.  

b) A última frase do texto:  
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Observe: Pronomes de tratamento: São usados para nos dirigirmos as pessoas de diversas 

maneiras. 

 

Leia a tirinha abaixo e responda as questões: 

 

Questão 10 - No último quadrinho, a frase :" Eles sempre ficam aterrorizados " significa que as 

notas do irmão são : 

a) (   ) interessantes. 

b) (   ) boas. 

c) (   ) péssimas. 

d) (   ) feias. 

Questão 11 - No 1º e no 2º quadrinho, as palavras destacadas são pronomes de tratamento que 

indicam:  

a) (   ) Uma maneira delicada de chamar os pais. 

b) (   ) Uma forma respeitosa de chamar os pais. 

c) (   ) Uma maneira carinhosa de falar. 

d) (   ) Uma forma moderna de chamar os pais. 
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Questão 12 - O pronome demonstrativo encontrado no 3º quadrinho é : 

a) (   ) Senhora. b) (   ) Ele. c) (   ) Minhas. d) (   ) Você. 

Questão 13 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª : 

( 1 ) Senhor, Senhora, Senhorita   (   ) Papa 

( 2 ) Vossa Santidade    (   ) Príncipes, princesas 

( 3 ) Vossa Alteza     (   ) Altas autoridades 

( 4 ) Vossa Majestade    (   ) Pessoas em situação cerimoniosa 

( 5 ) Vossa Excelência    (   ) Reis, rainhas, imperadores 

( 6 ) Vossa Senhoria    (   ) Pessoas mais velhas, que não se tem 

intimidade. 

Questão 14- Ao escrever uma carta ao presidente do nosso país, devemos usar o pronome de 

tratamento: 

a) (   ) Senhor. 

b) (   ) Vossa Excelência. 

c) (   ) Vossa Santidade. 

d) (   ) Você. 

Questão 15 - É correto afirmar que a palavra você é um pronome : 

a) (   ) pessoal do caso reto. 

b) (   ) pessoal do caso oblíquo. 

c) (   ) pessoal de tratamento. 

d) (   ) nenhuma das anteriores. 

 

Observe: Pronomes demonstrativos: São usados para indicar a posição de um ser em relação 

às pessoas do discurso, situando-o no tempo ou no espaço. 

 

Os pronomes da primeira pessoa indicam que o ser está próximo da pessoa que fala. 

Os pronomes da segunda pessoa indicam que o ser está próximo da pessoa com quem se fala.  

Os pronomes da terceira pessoa indicam que o ser está distante da pessoa que fala e da com 

quem se fala.  

Veja no exemplo a seguir: 
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Responda as questões: 

Questão 16- Observe a tirinha abaixo: 

 

No primeiro quadrinho, o pronome demonstrativo “aquele” indica que: 

a) (   ) o carro está perto do Menino Maluquinho. 

b) (   ) o carro está perto dos amigos do Menino Maluquinho. 

c) (   ) o carro está afastado do Menino Maluquinho e dos amigos dele. 

Questão 17- Complete as frases com os pronomes demonstrativos: esse, essa, este, esta, 

aquele ou aquela 

a) ____________ carro que está comigo é muito espaçoso. 

b) ____________carro que está com você é bonito e confortável. 

c) ___________lápis que está aqui é seu, __________que está lá é meu. 

d) ___________bicicleta que está aqui é minha, __________ que está aí é sua. 

e) __________ moça na praça, não é a sua mãe?  

f) Lá vem o João com ___________ cara de poucos amigos! 

g) De quem é ___________ borracha aqui?  

h) Professora, __________mulher no pátio é a nossa  nova diretora? 
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MATEMÁTICA 

MÉDIA ARITMÉTICA  

A Média Aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o 

valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. A Média Aritmética pode ser simples, ou 

ponderada.  

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES 

Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente 

uniformes. Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece os resultados mais adequados. 

Isso porque todos os dados possuem a mesma importância (peso). 

Fórmula: 

 

Onde, 

Ms = média aritmética simples 

x1, x2, x3,...,xn = valores dos dados 

n = número de dados 

Exemplo: Sabendo que as notas de um aluno foram: 8,2; 7,8; 10,0; 9,5; 6,7, qual a média que ele 

obteve no curso? 

 

 

 

EXERCÍCIOS  

1. Em um grupo de seis amigos, foram computadas suas idades. Determine qual a idade média 

desse grupo.       Idades {12, 13, 14, 16, 18,20} 

2. Determine a média entre os números 4, 9, 12, 25. 

3.  Em determinado colégio, um estudante realizou cinco avaliações no decorrer do ano letivo e 

obteve os resultados seguintes:  Nota 1 = 8,2 ;   Nota 2 = 7,8 ; Nota 3 = 10,0;  Nota 4 = 9,5 ;  Nota 

5 = 6,7. 
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4. Em uma empresa existem cinco faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir: 

 

Determine a média de salários da empresa. 

5. O dólar é considerado uma moeda de troca internacional, por isso, o seu valor diário possui 

variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais durante uma semana, foram 

verificadas estas variações: 

 

Determine o valor médio do preço do dólar nessa semana. 

 

MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA  

Diferente da anterior, a média ponderada possui alterações nos pesos atribuídos aos valores dos 

conjuntos. O cálculo é feito multiplicando cada valor do conjunto por seu respectivo peso, ou seja, 

sua importância relativa. 

Fórmula: 

 

Onde, 

Mp= Média aritmética ponderada 

p1, p2,..., pn = pesos 

x1, x2,...,xn = valores dos dados 

Exemplo: Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a 

média que o aluno obteve no curso. 

Disciplina Nota Peso 

Biologia 8,2 3 

Filosofia 10,0 2 

Física 9,5 4 
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Disciplina Nota Peso 

Geografia 7,8 2 

História 10,0 2 

Língua Portuguesa 9,5 3 

Matemática 6,7 4 

 

 

EXERCÍCIOS 

1. Um professor resolveu aplicar um peso em todas as provas de uma disciplina durante o ano 

letivo. Foram realizadas 4 provas durante o período e os pesos em cada prova foram assim 

distribuídos: 

 Prova 1: peso 2 

 Prova 2: peso 2 

 Prova 3: peso 3 

 Prova 4: peso 3 

João tirou na prova 1, nota 5, na prova 2, nota 7, na prova 3, nota 6 e na prova 4 deu uma 

relaxada e tirou nota 3. Ele foi aprovado? 

 

2. Um sistema de radar é programado para 

registrar automaticamente a velocidade de todos 

os veículos trafegando por uma avenida, onde 

passam em média 300 veículos por hora, sendo 

55 km/h a velocidade máxima permitida. Um 

levantamento estatístico dos registros do radar 

permitiu a elaboração da distribuição percentual 

de veículos de acordo com sua velocidade 

aproximada. 

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de 

A) 35 km/h      B) 44 km/h      C) 55 km/h      D) 76 km/h      E) 85 km/h 
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3. Calcule a média dos seguintes números 23, 8, 7 e 10, sabendo que seus pesos são 2, 3, 1 e 4. 

4. Um aluno tirou notas 5 e 6 em duas provas de um total de três. Cada prova possui os seguintes 

pesos 2, 3 e 5. Se para este aluno ser aprovado ele precisa de média final 5, então qual a nota 

mínima que ele precisa conseguir tirar na prova 3? 

5. Fábio participou de um concurso, onde foram realizadas provas de Português, Matemática, 

Biologia e História. Essas provas tinham peso 3, 3, 2 e 2, respectivamente. Sabendo que Fábio 

tirou 8,0 em Português, 7,5 em Matemática, 5,0 em Biologia e 4,0 em História, qual foi a média 

que ele obteve? 

 

MODA 

A Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, sendo assim, para 

defini-la basta observar a frequência com que os valores aparecem. 

Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois 

valores são mais frequentes. 

Exemplo: Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 

34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda desta amostra? 

Solução 

Observando os números vendidos notamos que o número 36 foi o que apresentou maior 

frequência (3 pares), portanto, a moda é igual a: 

Mo = 36 

MEDIANA 

A Mediana (Md) representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da 

mediana é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. 

Quando o número elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois 

valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por dois. 

Exemplos 1: Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de 

alunos. Considerando que os valores medidos foram: 1,54 m; 1,67 m, 1,50 m; 1,65 m; 1,75 m; 

1,69 m; 1,60 m; 1,55 m e 1,78 m, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? 

Solução 

Primeiro devemos colocar os valores em ordem. Neste caso, colocaremos em ordem crescente. 

Assim, o conjunto de dados ficará: 

1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78 

Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número ímpar, então a mediana será 

igual ao 5º elemento, ou seja: 

Md = 1,65 m 

Exemplo 2: Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: (32, 27, 15, 44, 15, 32). 
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Solução 

Primeiro precisamos colocar os dados em ordem, assim temos: 

15, 15, 27, 32, 32, 44 

Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número par, a mediana será igual a 

média dos elementos centrais, ou seja: 

EXERCÍCIOS 

1. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no 

período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

 

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no 

período é 

a) 212.952     b) 229.913      c) 240.621     d) 255.496      e) 298.041 

2. Quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? 

133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1000, 299, 325 

a) 236; 361,1 e 312          c) 236; 360 e 312      e) 236; 361,1 e 299 

b) 244; 361 e 312             d) 236; 361,1 e 310 

3. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5 seis números de uma lista de nove números inteiros. O 

maior valor possível para a mediana dos nove números da lista é 

a) 5        b) 6      c) 7       d) 8      e) 9 

4. Determine a média, moda e mediana do seguinte conjunto de dados: 

A = {2, 5, 1, 8, 12, 9, 10, 2} 

5. Considere a seguinte amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um 

curso preparatório. Com relação a essa amostra, marque a única opção correta: 

29, 27, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25, 33, 27, 25, 25, 23, 27, 27, 32, 26, 24, 36, 32, 26, 28, 24, 28, 27, 

24, 26, 30, 26, 35, 26, 28, 34, 29, 23, 28. 

a) A média e a mediana das idades são iguais a 

27. 

b) A moda e a média das idades são iguais a 27. 

c) A mediana das idades é 27 e a média é 26,08. 

d) A média das idades é 27 e o desvio-padrão é 

1,074. 

e) A moda e a mediana das idades são iguais a 

27. 
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DEFINIÇÃO DE ÂNGULO  

Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos 

dizer, ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma 

origem. 

 

Indica-se: ∠AOB, ∠BOA, AÔB, BÔA ou Ô. 

O ponto "O" é o vértice do ângulo e as semirretas  𝑂𝐴̅̅ ̅̅   e   𝑂𝐵̅̅ ̅̅   são os lados do ângulo. 

UNIDADES DE MEDIDAS DE UM ÂNGULO  

Grau (°) 

A unidade principal de medida de um ângulo é o grau (°). 

1° (um grau) equivale a 1/360 de uma circunferência, ou seja, 1° corresponde a uma das 360 

partes em que uma circunferência foi dividida. Assim, uma circunferência inteira possui 360°. 

Minuto ( ‘ ) 

Quando queremos expressar medidas de ângulos menores que 1°, utilizamos a 

medida minuto (‘). Um minuto corresponde a 160 de um grau, ou seja, 1 minuto (1’) corresponde 

a uma das 60 partes em que um ângulo de 1° foi dividido. 

1′=1º / 60 

Um grau possui 60 minutos (1º = 60'). 

Segundo ( '' ) 

Quando queremos expressar medidas de ângulos menores que 1°, utilizamos a medida segundo 

( '' ). Um segundo corresponde a 1/60 de um minuto, ou seja, 1 segundo (1'') corresponde a uma 

das 60 partes em que um ângulo de 1' foi dividido. 

1′′=1′ / 60 

Um minuto possui 60 segundos (1' = 60''). 

COMO MEDIR UM ÂNGULO 

Para medir os ângulos, precisamos de um transferidor, um instrumento em círculo (360º) ou 

semicírculo (180º) que é dividido em graus, e seguir os seguintes passos: 

https://www.infoescola.com/geometria-plana/circunferencia/


15 
 

1. Colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo. 

2. Colocar o ponto que indica 0º do transferidor em um dos lados do ângulo. 

3. O outro lado do ângulo apontará para a sua medida. 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLaVUAkghQ 

 

EXERCÍCIOS 

1. Meça com o transferidor e marque na figura: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLaVUAkghQ


16 
 

2. Construa em seu caderno os seguintes ângulos: 

a) 90º     b) 85º     c) 120º    d) 45º    e) 150º 

3. Escreva as medidas em graus dos ângulos indicados pelo transferidor. 

 

4. Escreva simbolicamente. 

a) 58 graus.                                       c) 64 graus e 19 segundos.   

b) 75 graus e 32 minutos.                d) 38 graus, 20 minutos e 15 segundos. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE ÂNGULOS  

Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. 

Ângulo agudo: ângulo com medida menor que 90º (0° < α < 90°). 

 

Ângulo reto: ângulo com medida igual a 90º. 
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Ângulo obtuso: ângulo com medida maior que 90º (90° < α < 180°). 

 

Ângulo raso: ângulo com medida igual a 0º ou 180º. 

 

Ângulo Côncavo: ângulo com medida entre 180º e 360º. 

 

Ângulo completo ou de uma volta: ângulo com medida igual a 360°. 
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ÂNGULOS COMPLEMENTARES  

Dizemos que dois ângulos são complementares quando a sua soma equivale a 90°. 

 

α+β=90º 

ÂNGULOS SUPLEMENTARES 

Dizemos que dois ângulos são suplementares se, e somente se, a sua soma for igual a 180°. 

α+β=180º 

 

 EXERCÍCIOS 

1. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta, mede:  

a) 90°         b) 180°         c) 270°          d) 360° 

2. O ângulo que mede menos de 90° e mais de 0° é chamado de: 

a) agudo      b) raso        c) reto           d) obtuso 

3. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3h mede: 

a) 30°          b) 60°           c) 90°          d) 180° 
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4. Um ângulo de três quartos de volta mede:  

a) 90°           b) 180°         c) 270°         d) 360° 

5. O ângulo de 180° é chamado de:  

a) ângulo de um quarto de volta                       b) ângulo de meia volta 

c) ângulo de três quartos de volta                    d) ângulo de uma volta 

6. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6h mede: 

 a) 45°             b) 90°             c) 135°                 d) 180° 

7. Desenhe os ângulos pedidos em cada item. 

a) Ângulo reto.                   b) Ângulo agudo.                         c) Ângulo obtuso. 

8. Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e complementares. Qual o valor de X cada 

caso? 

        

9. Qual o complemento de: 

a) 30º?                                    b) 60º?                           c) 50º? 

10. Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o valor da 

medida X em cada caso? 

        

11. Qual é o suplemento de: 

a) 120º?                              b) 55º?                              c) 78º? 

12. Determine o completo e o suplemento dos ângulos a seguir: 

a) 67º            b) 22º          c) 32,5º          d) 41,5º            e)  82º 
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HISTÓRIA 

Atividades com Documentos Históricos  

Documento I 

O pensamento econômico da Igreja Católica 

“(...) as trocas são as duas maneiras: 1º-  como natural e necessária, isto é, de coisa por coisa ou 

de coisa por dinheiro, por causa das necessidades da vida: tal troca não pertence propriamente 

aos mercadores, mas antes aos chefes de família ou do Estado, que têm de prover a sua casa ou 

a população das coisas necessárias para  a vida; 2º -  a outra espécie de troca é a de dinheiro por 

dinheiro ou coisas por dinheiro, não para satisfazer as necessidades da vida, mas para obter 

algum lucro; esta negociação parece, propriamente falando, pertencer aos mercadores (...). Em 

consequência, a primeira espécie de troca é louvável, porque serve às necessidades naturais; 

mas a segunda é censurada com justiça, porque tomada em si mesma, fomenta a cobiça do 

lucro, que não conhece limites, antes tende ao infinito.” 

São Tomás de Aquino, Suma Teológica 

Responda: 

1. Quais são os dois tipos de troca, segundo a Igreja? 

 

2. Por que a Igreja condenava o segundo tipo de troca? 

 

Documento II 

A história de um comerciante 

“Godric decidiu não levar a vida de camponês, mas estudar (...). Foi por isso que, como aspirava 

a ser comerciante, começou por ser vendedor ambulante e aprendeu a ganhar dinheiro vendendo 

mercadorias de pouco valor(...)e, depois de grande valor (...), No princípio percorria as aldeias  e 

as chácaras dos arredores com pequenos artigos; depois, pouco a pouco, associou-se com 

mercadores da cidade. Assim (...) adquiriu experiência, percorrendo cidades, burgos, castelos, 

feiras e mercados.” 

Reginaldo de Durhann, A Vida de Santo Godric, século XI 

Responda: 

1. Qual era a origem social desse comerciante? 

2. Como ele começou seu trabalho? 

3. Onde vendia suas mercadorias? 

4. Ele permaneceu como um comerciante autônomo? Explique. 
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Documento III 

Criação da feira de Santarém- Portugal (1932) 

“D. Dinis, pela graça de Deus rei de Portugal e do Algarve. A quantos esta carta virem faço saber 

que eu mando fazer feira na minha villa de Santarém e que a comecem a fazer primeiro dia de 

abril e dure até primeiro dia de junho e assim cada ano. E todos aqueles que a essa feira vierem, 

por razão de vender ou de comprar, sejam seguros de ida e de vinda e de estadia. (...) Mando 

que todos àqueles que e essa feira vierem com suas mercadoria que não paguem a mim na dita 

vila de Santarém pedágios nem outras taxas (...).” 

Chancelaria de D. Dinis  

Responda 

1. Quem autorizou a formação de uma feira em Santarém? 

2. Qual seria a sua duração? 

3. Quais as garantias dadas aos compradores e aos comerciantes? 

4. Que vantagens eram oferecidas para atrair os comerciantes? 

 

Documento VI 

Contrato para se tornar um aprendiz 

“Faz-saber que Lotin, filho de Mathieu de Kaserie deve residir com Jacquemon Cocheste, 

fabricante de facas, durante seis anos seguidos. Jacquemon deve assegurar-lhe cama, bebida, 

comida e deve ensinar-lhe o dito ofício. Pode manda-lo toda parte, dentro e fora da cidade. 

Mathieu deve fornecer a seu filho vestuário e calçado. Se Lotin faltar ao trabalho um dia, deverá 

repô-lo ao fim de seis anos.” 

Académie Royale de Belgique. 

Responda 

1. Que ofício o rapaz aprenderia? 

2. Quanto tempo duraria seu aprendizado? 

3. Quais os deveres do mestre e do pai em relação ao aprendiz? 

4. Quais eram as obrigações do aprendiz? 
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GEOGRAFIA 

1 - Explique um pouco sobre o extrativismo mineral no Brasil. 

2 - Qual a importância da pesca para a economia do pais? 

3 - Qual sua opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil? 

4 - O que é o extrativismo vegetal? 

5 - Explique o termo “biopirataria de látex na Amazônia”. 

6 - Explique quem são os quilombolas, caiçaras e seringueiros? 

7 - O que é pecuária? 

8 - Qual a diferença de pecuária extensiva e intensiva? 

9 - Qual a importância do Brasil na produção mundial de alimentos? 

10 - Quais fatores naturais são importantes para a agricultura? 

 

ARTE 

O Corpo na Arte 

A crença no sobrenatural, a expressão de sentimentos e o desejo de celebrar entre os 

fatores que motivam a representação do próprio corpo humano, com o qual o artista também se 

expressa em manifestações como a dança e o teatro. Essas expressões podem representar 

como as pessoas pensam e se relacionam. 

Pesquisar: 

 As representações do corpo humano na Pré-história 

 Esculturas na Pré-história 

 O Corpo na Idade Media 

 O Corpo na Arte Renascentista 

 O Corpo no século XX 

 O Corpo na dança 

 O Corpo na dança a partir do século XX 

Atividade: 

 Criar uma composição, desenhando apenas os contornos de figuras de bailarinas, 

variando as posturas. 
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INGLÊS 

ENGLISH ACTIVITY 

1. A figura abaixo nos mostra atividades do dia-a-dia. Com base nessas atividades, preencha o 

quadro as atividades que você faz a cada dia da semana. Tanto no período da manhã 

“morning” (a.m), quanto a tarde “afternoon”(p.m).  

 

     

     

 

WEEKLY DIARY 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Morning 
 

a.m 

     

Afternoon 
 

p.m 

     

 

          


