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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 – 1º 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  

Questão 1- Utilize as palavras a seguir  para completar as lacunas do texto " A Festa " de 
modo que ele tenha sentido : 

 
comeu - comemorar -  idade -  seus - discurso -  toda -  surpresa - organizando - todos - noite 
- pouco - cabeça - problema - riram - muito - outros - turma - convidados - festa - chocolate - 

salgadinhos - estava - sogra - fome - aniversariante - fazendo - comprou - bolo - amigos 
 

A Festa 
  

 A Glória, o Alex e o Melmam resolveram __________ o aniversário do Marty. Ele estava 

__________ dez anos de ________. Glória e seus ________ compraram um _______ para 

comemorar esse dia tão especial. Melmam ________ uma língua de ________ e um chapéu 

bem interessante. 

 Alex ________ muito feliz, mas ele quase _________ todo o bolo antes do ___________, 

porque ele estava com muita _________.  

 A Glória fez um bolo de morango com ___________ e encomendou muitos ____________ 

para a festa. Eles queriam fazer uma ________ com poucos _____________, mas o Julian 

descobriu e convidou toda a ________ : o Capitão, o Mort, o Kowalski, o Recruta, o Maurice, 

o Mason e muitos _________ colegas.  

 No meio da festa, o Julian apareceu com uma alegoria na __________ e todos 

__________ dele, porque ele estava _________ engraçado. 

 O Capitão logo recrutou ______ amigos para resolverem um ___________ muito 

importante, por isso ficaram _________ na festa.   

 O Julian remexeu muito a ________ toda e alegrou a todos na festa. 

 Ao final, Marty fez um ____________ e, agradeceu pela festa que seus amigos prepararam 

para ele. 

 
O QUE É HISTÓRIA EM QUADRINHOS?  
 
 História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de 

desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem 

os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, 

apresentam linguagem verbal (é a linguagem que se estrutura por meio de palavras - oral ou 

escrita) e linguagem não-verbal (é a linguagem que não se estrutura através de palavras, mas,  

de desenhos, gestos, símbolos, mímicas, etc.). Os artistas utilizam diversos recursos gráficos 

nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para 

comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. 

O formato desses balões também transmite intenções distintas. 

 Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou 

um grito. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal; os balões 

com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando; os que apresentam 
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contornos em forma de nuvens apontam pensamentos; já os balões com traços pontiagudos 

exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras 

que tentam reproduzir os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic - tac”, como o som 

dos ponteiros do relógio, entre outros. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos 

diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor.  

  As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém, mais curtas. Elas podem estar 

presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros.  

 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões:  

 

Questão 2 - Qual o gênero do texto? 

a) (   ) Poema b) (   ) Tirinha c) (   ) Narrativa d) (   ) Poesia  
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Questão 3 - Qual a finalidade comunicativa do texto? 

a) (   ) Informar o leitor.                        

b) (   ) Divertir o leitor.              

 c) (   ) Debater com o leitor.                            

 d) (   ) Questionar o leitor.  

 

Questão 4 - Pela expressão corporal, como está o humor do pai de Cebolinha no primeiro 

quadro? Por que ele está assim?  

a) (   ) Irritado, devido à repetição do som “BUM”.  

b) (   ) Feliz, por acompanhar o som do instrumento do filho.  

c) (   )  Atento, para conseguir acompanhar o ritmo do som, feito pelo instrumento do filho.  

d) (   )  Animado, pela habilidade musical do filho.  

 

Questão 5 - O que gera humor no texto?  

a) (   )  A presença do filho que permanece na casa, mesmo após a solicitação de silêncio.  

b) (   )  O fato do Sr. Cebola pedir silêncio, todavia, após não fazer uso do instrumento,  

Cebolinha começa a chorar e o barulho continua incomodando seu pai.  

c) (   )  As expressões faciais e corporais das personagens.      

d) (   )  O uso de figuras de linguagem.  

 
 

Observe esta tirinha:  

 

 
 

 
Questão 6 - O que deixa o texto engraçado é: 

a) (   ) o fato do supermercado estar cheio. 

b) (   ) a resposta da mãe. 

c) (   ) a pergunta da filha. 

d) (   ) a resposta da filha. 

 

Questão 7 - No segundo quadrinho, a expressão " Me custaram os olhos da cara" significa:  

a) (   ) que foi preciso arrancar os olhos. 

b) (   ) que o pagamento foi os olhos da cara. 

c) (   ) que foi muito caro. 

d) (   ) que foi muito barato.  
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Agora observe esta outra tirinha e responda as questões:  
 

 
 
Questão 8 - Calvin é um garoto muito criativo. O que ele inventou nessa tirinha? 
 

Questão 9 - Qual foi o motivo que o levou a se tornar invisível?  

 

Questão 10 - Por que Calvin teve que tirar a roupa? 

 

Questão 11 - O truque do Calvin deu certo? Justifique. 

 

Questão 12 - Há uma palavra escrita de modo errado na tirinha. Transcreva essa palavra e 
corrija-a. 

 

Observe: 

Frase: Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo 
conter apenas uma ou várias palavras. As frases sempre se iniciam com letra maiúscula e 
terminam com o devido sinal de pontuação. 

As frases podem ser: 

 Declarativa: é a frase que apresenta uma informação, podendo ser afirmativa ou negativa. 

Este tipo de frase termina com ponto final. (.) 
Exemplos: Eu também gosto de jabuticabas. / Hoje eu não fui às compras. 

 

 Interrogativa: é a frase que apresenta uma pergunta. Este tipo de frase termina com ponto 

de interrogação. (?) 

Exemplos: Quer um café? / Você está com fome? 

 

 Exclamativa: é a frase que expressa uma emoção, admiração ou espanto. Este tipo de frase 

termina com ponto de exclamação. (!) 

Exemplos: Como é gostoso comer jabuticabas fresquinhas! / Que susto! 

 

 Imperativa: é a frase que expressa um pedido, um conselho ou uma ordem. Este tipo de 

frase termina com ponto final ou exclamação. (.) (!)  

Exemplos: Vá buscar as compras. / Façam silêncio! 
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Questão 13 – Classifique cada uma das frases abaixo como: declarativa, interrogativa, 

exclamativa ou imperativa: 

a) Rafaela sabe dançar. __________________________________________________________ 

b) Que belo ramalhete! ___________________________________________________________ 

c) Qual é o seu nome? ___________________________________________________________ 

d) O jardim da nossa escola finalmente foi arrumado. ___________________________________ 

e) Marcelo, depois me passe o seu telefone. __________________________________________ 

f) Que nome complicado você tem! __________________________________________________ 

g) Estas flores foram colhidas hoje?_________________________________________________ 

h) Eu tenho um papagaio muito tagarela. ____________________________________________ 

i) O telefone não tocou enquanto estive aqui aguardando na recepção. _____________________ 

j) Tenham cuidado, não fiquem correndo ou irão se machucar. ____________________________ 

k) Parabéns, seu caderno está em ordem! ____________________________________________ 

l) Que sopa deliciosa! ____________________________________________________________ 

m) Os jovens ajudam a construir um mundo melhor. ____________________________________ 

n) Alunos, escrevam um texto sobre a guerra e a paz.___________________________________ 

o) É muito difícil! ________________________________________________________________ 

p) A professora fez um pedido aos alunos. ____________________________________________ 

 

Questão 14 - Leia o texto abaixo e depois complete o quadro com o que se pede: 

Pai não entende nada 

- Um biquíni novo?  
- É, pai.  
- Você comprou um no ano passado!  
- Não serve mais, pai. Eu cresci.  
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto 
assim.  
- Não serve, pai.  
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.  
- Maior não, pai. Menor.  
Aquele pai, também, não entendia nada.  

(Luis Fernando Veríssimo) 
 

Complete o quadro com frases do texto “Pai não entende nada”.  

Tipos de frase Frase do texto Pontuação utilizada 

Declarativa   

Interrogativa   

Exclamativa   

Imperativa   
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MATEMÁTICA 

POTENCIAÇÃO 

Consideremos uma multiplicação em que todos os fatores são iguais.  

Exemplo:  

5 x 5 x 5 , indicada por 5³ 

Ou seja:  

5³ = 5 x 5 x 5 – 125 

No exemplo 

  

Onde: 

 5 é a base (fator que se repete) 

 3 é o expoente (o número de vezes que repetimos a base) 

 125 é a potência (resultado da operação) 

Outros exemplos:  

a) 7² = 7 x 7 = 49 

b) 4³ = 4 x 4 x 4 = 64 

c) 54 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625 

d) 25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 

Leitura: 

 O expoente 2 é chamado de quadrado. 

 O expoente 3 é chamado de cubo. 

 O expoente 4 é chamado de quarta potência. 

 O expoente 5 é chamado de quinta potência.  

 Etc.  

Assim:  

a) 7² lê-se: sete elevado ao quadrado.  

b) 4³ lê-se: quatro elevado ao cubo. 

c) 54 lê-se: cinco elevado a quarta potência. 

d) 25 lê-se: dois elevado à quinta potência.  

Etc.  
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EXERCÍCIOS 

1) Em 7² = 49, responda: 

a) Qual é a base?________ 

b) Qual é o expoente?___________ 

c) Qual é a potência ? ___________ 

 

2) Escreva na forma de potência:  

a) 4 x 4 x 4 = _______ 

b) 5 x 5 = __________ 

c) 9 x 9 x 9 x 9 x 9 = _________ 

d) 7 x 7 x 7 x 7 = ____________ 

e) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = _______ 

 

3) Calcule as potências:  

a) 3²=  

b) 8²= 

c) 2³= 

d) 3³= 

e) 6³= 

f) 24= 

g) 34= 

h) 35= 

i) 16 = 

j) 07= 

k) 18= 

l) 10²= 

m) 10³= 

n) 15²= 

o) 17²= 

p) 17³= 

q) 30²= 
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POTÊNCIAS DE EXPOENTE UM E ZERO 

Por convenção temos que: 

 

 Todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. 

  

Exemplos:  

a) 81 = 8    b) 51 = 5   c) 151 = 15 

 

 Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1.  

           Exemplos:  

a)  80 = 1   b) 40 = 1   c) 120 = 1 

 

Exercícios  

1) Calcule as potências: 

  

a) 90= 

b) 81= 

c) 750= 

d) 831= 

e) 1761= 

f) 1540= 

 

2) Continue calculando as potências:  

a) 16= 

b) 04= 

c) 80= 

d) 451= 

e) 560= 

f) 112= 

g) 039= 

h) 1138= 

i) 731= 

j) 1273= 

k) 2800= 

l) 0350= 

 

3) Quem é maior: 2501 ou 1250?_______________ 

4) Quem é menor: 4000 ou 0400?_______________ 

5) Quem é maior : 0700 ou 7000?_______________ 
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6) Calcule as potências:  

a) 100= 

b) 101= 

c) 10²= 

d) 104= 

e) 105= 

f) 106= 

g) 107= 

h) 108=  

 

RADICIAÇÃO 

Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 9? 

Solução:      Sendo 3³ = 9, podemos escrever que √9
2

= 3. 

Essa operação chama-se radiciação, que é a operação inversa da potenciação.  

Exemplos:  

Potenciação    Radiciação 

a) 7² = 49   √49
2

= 7 

b) 2³ = 8     √8 
3

= 2 

c) 34 = 81    √81
4

= 3 

 

Os termos de uma radiciação são:  

 

 O sinal chamamos de radical. 

 O índice 2 significa: raiz quadrada 

 O índice 3 significa: raiz cúbica 

 O índice 4 significa: raiz quarta. 

 Etc. 

Assim:  

 √49
2

  lê-se: raiz quadrada de 49 

 √8
3

  lê-se: raiz cúbica de 8 

 √81
4

  lê-se: raiz quarta de 81. 

Nota:  

Não é necessário escrever o índice 2 no radical para a raiz quadrada.  
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EXERCÍCIOS  

1) Descubra o número que:  

a) Elevado ao quadrado que dá 9. _______ 

b) Elevado ao quadrado que dá 25. ______ 

c) Elevado ao quadrado que dá 49. ______ 

d) Elevado ao cubo que dá 8. ______

 

2) Em √32
5

= 2, responda: 

a) Qual é a raiz? ____________ 

b) Qual é o índice? ___________ 

c) Qual é o radicando? ___________ 

d) Qual a operação indicada? ________ 

 

 

3- Determine a raiz quadrada e justifique conforme exemplo: 

 

Resolvido  √49 = 7 , 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 72 = 49 

 

a) √9 = 

b) √16 = 

c) √25 = 

d) √81 = 

e) √0 = 

f) √1 = 

g) √64 = 

h) √100 =
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 
 
Código de Hamurabi 

Hamurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C., foi o sexto 

rei da primeira dinastia babilônica dos Amoritas e o fundador do 1º Império Babilônico, unificando 

amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os sumérios e os semitas e conduzindo a Babilônia 

ao máximo esplendor. 

Seu nome permanece diretamente ligado a um dos mais importantes códigos jurídicos da 

antiguidade: o Código de Hamurabi. Pouco depois de ascender ao trono, o jovem soberano deu 

início à fusão de semitas e sumérios em uma unidade política e civil, imposta não só pelas armas, 

mas também pela ação administrativa e pacificadora, desta forma conquistando, através de 

acordos e guerras, quase toda Mesopotâmia. Como legislador consolidou a tradição jurídica, 

harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Como administrador, 

cercou a capital com muralhas, restaurou os templos mais importantes e instituiu impostos e 

tributos em benefício das obras públicas, retificou o leito do rio Eufrates, construiu novos e 

manteve antigos canais de irrigação e navegação, dando impulso à agricultura e o comércio na 

planície mesopotâmica. Aos povos conquistados, permitiu o culto da religião local, enquanto 

reconstruía suas cidades e adornava seus templos. Inseriu a noção de direito e comandou o 

território sob o seu poder. Foi o autor de um famoso código penal, o mais antigo da história, que 

leva seu nome. 

O Código de Hamurabi estabelecia regras de vida e de propriedade, estendendo a lei a 

todos os súditos do império. Seu texto contendo 282 princípios foi reencontrado em Susa (1901-

1902), por uma delegação francesa na Pérsia, sob a direção de Jacques de Morgan, sob as 

ruínas da acrópole de Susa, e transportado para o Museu do Louvre, Paris. Consiste de um 

monumento em forma de cone talhado em rocha de diorito, em pedra negra de 2,25m de altura, 

1,60m de circunferência na parte superior e 1,90m de base. A superfície está coberta por um 

denso texto que se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica. 

Hamurabi recebe de Shamash, deus dos oráculos, as leis da equidade da justiça, 

dispostas em 46 colunas de 3.600 linhas. Nele estão codificadas as leis de seu tempo, de um 

reino de cidades unificadas, um agrupamento de disposições casuísticas, de ordem civil, penal e 

administrativa. Determinava penas para as infrações, baseadas na lei de talião: olho por olho, 

dente por dente, sangue por sangue, carne por carne e da ordália (julgamento divino). 

Algumas leis que constam no Código de Hamurabi: 

“1 – Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então 

aquele que enganou deve ser condenado à morte, … 

14 – Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser condenado à morte, … 

21 – Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do 

arrombamento e ser enterrado, … 

48 – Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita 

for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d’água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao 

seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel 

naquele ano, … 

129 – Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser 
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amarrados e jogados dentro d’ água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei 

perdoa a seus escravos, … 

138 – Se um homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a 

quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir, 

… 

194 – Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos desta ama, mas a 

ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-

la de estar cuidando de uma outra criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo desta 

mulher será ter os seus seios cortados” 

Material de apoio Revista História Viva, n.º 50 acesso dia 13/06/2020 

Após a leitura do texto responda as questões: 

1) Um dos grandes legados da Mesopotâmia foi a criação do Código de Hamurabi. Quais os 

principais aspectos desse Código? 

2) Os Mesopotâmicos acreditavam que as leis eram determinadas pelos deuses e administradas 

pelo rei. O mais antigo código de leis que conhecemos é o código de Hamurabi que foi um rei da 

antiga Babilônia. Por que este código se baseava na vingança pessoal? 

3)  Artigo 200: Se um homem arrancou um dente de um outro homem livre igual a ele, arrancarão 

o seu dente.  

Artigo 201: Se ele arrancou o dente de um homem vulgar pagará um terço de uma mina de prata. 

Artigo 202: Se um homem agrediu a face de um outro homem que lhe é superior, será golpeado sessenta 

vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi.  

CÓDIGO DE HAMURÁBI. In: VICENTINO; DORIGO. História para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2001. p. 47.  

Estes artigos pertencem ao célebre Código de Hamurábi, primeiro registro escrito de leis de que 

se tem notícia. Com base na leitura dos exemplos apresentados, conclui-se que: 

a) a pena pelo delito cometido pode variar de acordo com a posição social da vítima e do 

agressor.  

b) para a legislação de Hamurábi, a Lei de Talião era absoluta, sempre “olho por olho, dente por 

dente”.  

c) Hamurábi conseguiu unificar a Babilônia a partir da implantação de um só código de leis para 

todo o território.  

d) os antigos babilônios consideravam que agredir a face de um homem era mais grave do que 

arrancar seu dente. 

4) O código de Hamurabi é o mais famoso e orgânico código de leis existente, cujo significado 

não é o de uma medida legislativa, visto conter dúvidas a respeito da aplicação concreta de suas 

disposições nos veredictos judiciais. 

No que diz respeito a esse código, é correto afirmar que  
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a) buscava demonstrar quão bem organizado e bem governado seria o reino sob o comando do 

monarca.  

b) precedia os veredictos judiciais, buscando promulgar novas disposições. 

c) tornava o rei dependente da tradição inaugurada por Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia 

de Ur. 

d) considerava a possibilidade de uma medida legislativa ser um instrumento de debilidade da 

realeza. 

5) Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as afirmativas abaixo sobre a sociedade 

mesopotâmica e o seu código de leis: 

(  ) A chamada Lei de Talião (talionis, em latim, significa “tal” ou “igual”) apareceu pela primeira 

vez no Código de Hamurabi. Ela pregava o princípio do “olho por olho, dente por dente”, ou seja, 

ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano causado. 

(  ) O Código de Hamurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. Abrange, 

entre outros temas, a regulamentação e o exercício das profissões, fixando a remuneração dos 

trabalhadores e as normas a respeito do casamento, da assistência às viúvas, aos órfãos, aos 

pobres, etc. 

(  ) Na maioria das sociedades atuais, a Lei de Talião não é mais aplicada. No entanto, há países 

do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Na Arábia Saudita, no Iêmen 

e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos cortadas. 

 

GEOGRAFIA 
 

1 - Qual a importância das rochas e minerais para a economia? 

2 - Como se formaram as rochas magmáticas e qual sua distribuição no planeta? 

3 - Explique a diferença de rochas intrusivas e extrusivas. 

4 - O que são rochas sedimentares? 

5 - Qual a relação entre as rochas sedimentares e os combustíveis fósseis? 

6 - Como se originam as rochas metamórficas? 

7 - Como ocorre o processo do carvão mineral e do petróleo? 

8 - O que são placas tectônicas? 

9 - Pesquise quais as formas de relevo e explique um pouco sobre eles. 

10 - Qual o significado e a origem da palavra “litosfera”? 
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ARTE 

No Brasil ocorrem celebrações de norte a sul, ao longo de todo o ano. 

Essas festividades são um dos elementos mais marcantes da cultura Brasileira, pois revelam a 

influências deixadas pelos diversos povos que por aqui passaram, um dos aspectos mais 

marcantes da cultura de um povo são seus festejos. 

As festas religiosas ou profanas, revelam aspectos relacionados as crenças, aos valores, a arte e 

a tantos outros fatores que caracterizam a cultura popular. 

Povos indígenas, europeus e africanos participaram da formação do Brasil. Deixando aqui, 

elementos presentes ainda hoje na cultura nacional. Muitos desses elementos se revelam nas 

festividades que acontecem por todo o pais. 

 

Pesquisar: 

 A Festa do Boi-Bumbá 

 O Círio de Nazaré 

 As Festas Juninas 

 A Festa do Divino 

 Carnaval (Carioca / Pernambuco) 

 A Oktoberfest 

Atividade: 

 Reproduzir um desenho que retrate o nosso festejo de Festa Junina. 

 

INGLÊS 

   REVISÃO - CUMPRIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

HOW ARE YOU? COMO VOCÊ ESTÁ?(TUDO BEM?) 

 I´M GOOD./ /I´M WELL/I´M FINE/ GOOD. – ESTOU BEM (TUDO BEM?) 

HOW´S IT GOING? – TUDO BEM? 

PRETTY GOOD. – TUDO BEM. 

HOW ARE YOU DOING? – COMO VOCÊ ESTÁ?(TUDO BEM?) 

I´M DOING GREAT./GOOD – ESTOU BEM.(TUDO BEM) 
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Exemplos: 

 

 

                                          

 

 

                                                               

 

              

 

 

Numbers 

 

 

Hey, How´s it going?     Pretty good. 

Morning! How 

are you today? 

I´m good. How 

about you? 

I´m doing 

great, Joey. 
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ENGLISH ACTIVITY 

1. Escreva os números dos telefones: 

a) Two-one-two, Five-five-five,six-one-one-five -  212,555,6115 

b) Eight-four-five, five-five-five, nine-three-zero-four - __________________ 

c) Six-oh-four,five-five-five,four-seven-three-one -_____________________ 

d) Nine-four-nine,five-five-five,three-eight-oh-two - ____________________ 

 

2. De acordo com a primeira atividade que você recebeu com as matérias, o exercício 12 de 

matemática era para efetuar as multiplicações, baseado nesse exercício coloque o 

resultado por extenso em inglês. 

a) 7 x 75 = Five hundred twenty-five 

b) 8 x 25 = ___________________ 

c) 8 x 5 =  ____________________ 

d) 2 x 400 = __________________ 

3.  Responda por extenso. 

a) How old is your Best friend? – Quantos anos tem seu melhor amigo? 

My friend is _________________________________________. Meu melhor amigo tem ……. 

b) What´s your neighbor´s house number? – Qual o número da casa de seu vizinho? 

It´s _________________________________________________. 

c) How many cousins do you have? – Quantos primos(as) você tem? 

I have _____________________. Eu tenho…… 

 

4.  Responda as perguntas. 

a) How are you?  

       

b) How you doing?  


