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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 

 

1º ROTEIRO – 2º SEMESTRE 

ATIVIDADES DOMICILIARES - EJA II – 4º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• As Atividades Domiciliares poderão ser impressas ou retiradas na unidade escolar de 

acordo com o cronograma abaixo. 

 RETIRADA DAS ATIVIDADES - 8h às 12h e 13h às 16h 

11 de agosto – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

13 de agosto – 5ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS E RESPONDIDAS - 8h às 
12h e 13h às 16h 

01 de setembro – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

02 de setembro – 4ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

 

• As mesmas deverão ser realizadas na impressão ou folha a parte que deverá ser 

anexada ao roteiro.  

• 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.  

• 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 uma leitura. 
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IMPORTANTE  

COMBATE A COVID 19 

O risco de contaminação com Covid-19 está associado ao nosso nível de informações sobre 

as formas de contágios deste vírus. Pensando nisso, a rede D’Or fez um joguinho que serve para 

nos mostrar se temos informações básicas para evitarmos o contágio do vírus ou não. Joguem e 

aproveitem para aprenderem o que não souberem, pois a cada erro, uma orientação é mostrada.  

Jogo: http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz  

Mais informações acessem: https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

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

 

http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz
https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Textos literários e textos não literários  

 Partindo do conceito de texto como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido 

relacionado a um contexto, podemos dividir os textos em dois grandes grupos: os textos literários 

e os textos não literários.  

 Os textos literários são textos narrativos e/ou poéticos e sua principal função é entreter. 

São baseados na imaginação do escritor/artista e está intimamente relacionado com a arte. Possui 

caráter estético e não somente linguístico, cuja interpretação e significação variam de acordo com 

a subjetividade do leitor. É comum o uso de figuras de linguagem, predomínio da linguagem 

conotativa, assim como a subversão à gramática normativa. São exemplos de textos literários: 

novelas, contos, crônicas, fábulas, poemas, dramas, letras de músicas, roteiros de filmes, 

lendas etc. 

Observe um exemplo de texto literário: 

Asa Branca 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei 

Meu Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornalha, 

Nenhum pé de plantação 

Por falta d'água, perdi meu gado 

Morreu de sede 

Meu alazão 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse: 

Adeus, Rosinha 

Guarda contigo 

Meu coração 

(...) 

(Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira - 1947) 

  

 Os textos não literários são textos cujo principal objetivo é transmitir informações, e não 

contém os mesmos elementos narrativos e artísticos dos textos literários. A informação nos textos 

não literários deve ser passada de modo a facilitar a compreensão da mensagem. Por isso, o texto 

deve ser escrito de forma clara, uma linguagem impessoal e denotativa que demonstra a realidade 

tal como ela é, nua e crua, de modo que o leitor não tenha dificuldades para compreender as 

informações. São exemplos de textos não literários: documentos, receitas, artigos acadêmicos, 

manuais de instrução, avisos publicitários, notícias, guias de viagens, bulas de remédios, 

etc. 

Observe um exemplo de texto não literário: 

 História - Seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos 

 A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os 

relatos que vêm desde o século 16. 

 As duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que em diversos momentos 
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da biografia do semiárido chega a ser assustador: migração desenfreada, epidemias, fome, sede e 

miséria. 

 Os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na 

região. 

 Até a primeira metade do século 17, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido 

brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 

1580 e 1583. 

(Revista Ipea, Ano 6. Edição 48 - 10/03/2009, por Pedro Henrique Barreto). 

 

Questão 1 - Leia os textos abaixo e classifique cada um deles como texto literário ou texto não 

literário: 

Texto A: _______________________________________________________________________                      

 

 

  Texto B: ______________________________________________________________________ 
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Texto C: _______________________________________________________________________            

 

 

Texto D: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Texto E: _______________________________________________________________________ 

Brigadeiro de Leite Moça  

INGREDIENTES: 

1 lata de Leite MOÇA, 3 colheres (sopa) de Chocolate em Pó, 1 colher (sopa) de manteiga, 1 

xícara (chá) de chocolate granulado, manteiga para untar.  

MODO DE PREPARO: 

Em uma panela, coloque o Leite MOÇA® com o Chocolate em Pó e a manteiga. Misture bem e leve 

ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela (que corresponde a cerca de 

10 minutos). Retire do fogo, passe para um prato untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, 
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enrole em bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. 

Rendimento: 40 docinhos. 

              

Texto F: _______________________________________________________________________   

O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos.  

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem.  

(Manuel Bandeira) 

 

 

Texto G: _______________________________________________________________________ 

 Descuidar do lixo é sujeira 

 Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma 

das filiais do McDonald’s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, 

isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. 

Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão.  

(Veja São Paulo, 23-29/12/92) 

 

Texto H: _______________________________________________________________________ 

 Trecho de uma matéria publicada pela Revista Pequenas Empresas Grandes 

Negócios: 

 “Não sabemos como será o futuro. No entanto, temos uma ideia do que virá por aí nos 

próximos anos. Quando se fala em mobilidade, por exemplo, os carros elétricos são sempre 

lembrados. As grandes montadoras e empresários como Elon Musk, da Tesla Motors, estão 

trabalhando para que a novidade chegue às nossas garagens…” 
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Texto I: ________________________________________________________________________                      

 

 

Texto J:________________________________________________________________________                                      

 

 

Texto K: _______________________________________________________________________  
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Texto L: _______________________________________________________________________ 

 

 

Texto M: ______________________________________________________________________
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Denotação e Conotação  

 A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso 

porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as 

formas de relações humanas. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral 

(fala), seja na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os 

quais atuam em dois planos de sentido distintos: o denotativo, que é o sentido literal da palavra, 

expressão ou enunciado, e o conotativo, que é o sentido figurado da palavra, expressão ou 

enunciado. Uma mensagem não é tão simples como nos parece, temos que observar o sentido da 

palavra nas frases.  

 Vejamos mais detalhadamente cada um deles: 

Sentido Denotativo: 

  De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função 

referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar e orientar a respeito de diversos 

assuntos, como é o caso da reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, 

ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédios, entre outros. Nesses 

gêneros discursivos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos, 

ações em seu sentido literal. O sentido denotativo é mais empregado na linguagem científica, em 

que se procura abordar os aspectos objetivos da realidade. É o sentido real, aquele que é registrado 

nos dicionários. 

Exemplo: Há um desenho pregado no mural.  

  Neste exemplo a palavra pregado foi usada no sentido próprio, literal e comum, como o 

dicionário registra (fixado). Logo, podemos dizer que está no sentido denotativo. 

Sentido Conotativo: 

 O sentido conotativo é mais empregado na linguagem literária e afetiva, em que predomina 

o aspecto subjetivo.  

Exemplo: O menino ficou com os olhos pregados na menina.  

 Neste exemplo, a palavra “pregados” assume um sentido figurado, paralelo, associativo a 

pregados, fixos, quer dizer que ele ficou olhando fixamente para a menina. 

 Portanto, podemos afirmar que:  

 

https://www.portugues.com.br/redacao/linguagem-persuasao.html
https://www.portugues.com.br/redacao/funcao-referencial.html
https://www.portugues.com.br/redacao/funcao-referencial.html
https://www.portugues.com.br/redacao/a-reportagem-seus-aspectos-relevantes-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/o-editorial-uma-modalidade-que-circunda-no-cotidiano-jornalistico-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/artigo-opiniao-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/resenha.html
https://www.portugues.com.br/redacao/textos-divulgacao-cientifica-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/ata---formalizando-registrando-informacoes-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/a-estruturacao-um-memorando-.html
https://www.portugues.com.br/literatura/textosinstrucionais.html
https://www.portugues.com.br/literatura/textosinstrucionais.html
https://www.portugues.com.br/redacao/generos-textuais.html
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  Vamos comparar mais alguns exemplos e notar a diferença entre: sentido conotativo e 

denotativo: 

O burro auxilia o homem (sentido denotativo)  

Que menino burro! (Sentido conotativo)  

A rosa desabrochou. (Sentido denotativo)  

Ela é uma rosa de bonita (sentido conotativo)  

Questão 2 - Observe atentamente as palavras sublinhadas em cada frase e coloque (C ) se foram 

empregadas no sentido conotativo ou ( D ) se foram empregadas no sentido denotativo:  

a) (  ) O zoológico da cidade tem uma cobra cascavel. 

b) (  ) Há um desenho pregado na parede do meu quarto. 

c) (  ) A Lua é o único satélite natural da Terra. 

d) (  ) Rita está no mundo da lua. 

e) (  ) Ela falou-me com o coração nas mãos. 

f) (  ) O médico operou o coração do menino.  

g) (  ) O professor de redação é um gato. 

h) (  ) A Língua Portuguesa é o coração da cultura brasileira.  

i) (  ) Os adversários lutaram até o anoitecer. 

j) (  ) A criança lutava contra o sono.  

k) (  ) O coração é um órgão essencial para a vida humana.  

l) (  ) A Giulia é fera em Matemática.  

m) (  ) Meu pai é meu espelho. 

n) (  ) Quebrei o espelho do banheiro. 

o (  ) Essa menina tem um coração de ouro. 

p) (  ) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 

q) (  ) Meu avô já fez um transplante de coração. 

r) (  ) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 

s) (  ) Para vencer a guerra foi preciso alcançar o coração do país. 

t) (  ) Marina completou vinte primaveras. 

u) (  ) Na primavera os campos florescem. 

v) (  ) Estava tudo em pé de guerra. 

k) (  ) Ela estava com os pés inchados. 
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l) (  ) Os meninos caíram da escada. 

m) (  ) O leão caiu em um sono profundo. 

n) (  ) Nosso goleiro engoliu um frango na partida de hoje . 

o) (  ) Corri muito, mas não consegui apanhar o frango carijó. 

p) (  ) A varanda corria ao longo da face norte da minha casa. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS: Conjuntos dos Números Reais. 

 

Para estudar o Conjunto dos Números Reais devemos fazer uma breve revisão de outros 

conjuntos. Observe no Diagrama de Venn que eles se completam. Não estudaremos os Números 

Complexos, você vai estudar este conjunto no Ensino Médio. 

Observe no quadro alguns exemplos dos conjuntos numéricos, todos estes são também reais. 
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Alguns símbolos matemáticos são importantes reconhecermos. Adiante segue uma tabela de 

alguns destes símbolos. 

 

EXERCICÍOS 
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5. Use os símbolos, ∈ (pertence) e ∉ (não pertence); ⊂ (contido) e ⊄ (não contido, para 

determinar as relações abaixo.  (CUIDADO. Os símbolos, ∈ e ∉, são usados para elementos 

em conjuntos. Já os símbolos; ⊂ e ⊄, são usados em conjunto para conjunto) 

a) 1,666... ___ Q 

b) 1,2 ___ N 

c) -23 ___ Z 

d) Q ___ R 

e) Z ___ N 

 

f)  
10

7
 ___ Z 

g) √2  ___ Q 

h) R __ Z 

i) √81  ___ N 

j) Z ___Q 

k) 
1

3
 ___ Q 

l) √7 ___ I 

m) √47 ___ R 

n) - 
15

5
 ___ Z 

o) -
14

5
 ___I 

 

2. POTENCIAÇÃO 

Exemplos 

1) 54 = 5x5x5x5= 625 ou seja, 54 = 625 

2) 50= 1 

3) 51= 5 

4) (0,5)2= 0,5x0,5=0,25 

5) (-3)5= (-3)x(-3)x(-3)x(-3)x(-3)= -243 

 

EXERCICÍOS 

 

1. Escreva na forma de uma potência indicada: 

a) 5⋅5 = 

b) 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2 = 

c) 3⋅3⋅3⋅3 =  

d) 6⋅6⋅6 =  

e) 12⋅12⋅12⋅12⋅12⋅12 = 

f) 1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1 = 
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2. Calcule as potências abaixo:  

a) 24 = 

b) 36 = 

c) 132 = 

d) 93 = 

e) 74 = 

f) 192 = 

g) 10000 = 

h) 1225 =

 

3. Quem é maior? 

a) 32 ou 23 

b) 561 ou 156 

c) 0200 ou 2000 

 

4. Represente na forma de potência e depois calcule:  

a) Nove elevado ao cubo. 

b) Sete elevado ao quadrado.  

c) Dez elevado à quarta potência. 

d) Três elevado à sexta potência. 

e) Um elevado à décima segunda potência. 

f) Dois elevado à quinta potência. 

 

5. Calcule as seguintes potências: 

a) 26              

b) 38    

c) 90  

d) 1500                   

e) 0200                   

f) 106  

g) 34         

 

h) (-8)2 

i) (-7)3 

j) (-14)0 

k) 122 

l) (-10)5 

 

6. Calcule o valor da seguinte expressão:  2³ – (-2)³ – 2³ 

 

 

7. O valor de (0,2)3 + (0,16)2 é: 

a) 0,0264 b) 0,0336 c) 0,1056 d) 0,2568 e)0,6256 
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8. Em um estacionamento há 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas e em cada roda há 4 

parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? 

 

 

9. Em uma rua há duas casas e em cada casa há dois galinheiros. Em cada galinheiro há dois 

cercados, em cada há duas galinhas, e cada galinha tem dois pintinhos. Qual o total de pintinhos 

dessas casas? 

 

 

10. Na segunda-feira 10 pessoas ficaram sabendo de uma fofoca. Na terça-feira cada uma contou 

a fofoca para outras 10, e estas, na quarta-feira, contaram para outras 10. Nenhuma dessas 

pessoas sabia da notícia antes.                                                     

a) Quantas pessoas ficaram sabendo da notícia na quarta-feira? 

 

b) Até quarta-feira, quantas pessoas já sabiam da notícia? 

 

11. Calcule o valor das expressões 

a) 2³. 5 + 3² =  

b) 70⁰+ 0⁷⁰ - 1 =  

c) 3 . 7¹ - 4 . 5⁰ = 

d) 3⁴- 2⁴: 8 – 3 . 4 = 

e) 5² + 3 . 2 – 4 = 

f) 5 . 2² + 3 – 8 =  

 

3. POTENCIAÇÃO EXPOENTE NEGATIVO 

Veja os exemplos expoentes negativos: 
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1. Calcule: 

2.  

 
 

 

4. PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS 

 

 

EXERCICÍOS 

1.Aplique a propriedade adequada: 
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2.Aplique a propriedade adequada: 

 

 

 

5. NOTAÇÃO CIENTÍFICA 
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EXERCICÍOS 
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CIÊNCIAS 
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HISTÓRIA 

Revolução Francesa 

Causas 

A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França 

enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na 

França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o Antigo Regime Francês. Nessa 

época, a França era governada por Luís XVI, e a sociedade era dividida em classes sociais, 

conhecidas como Estados: 

• Primeiro Estado: clero; 

• Segundo Estado: nobreza; 

• Terceiro Estado: povo, definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. 

A sociedade francesa era muito bem definida: um grupo que possuía uma série de privilégios 

em detrimento do restante do país. É importante observar que o Terceiro Estado era uma classe 

extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. 

De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez 

que nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito 

de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela 

França no século XVIII. 

A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em 

relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do 

capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século 

XVIII fracassaram, porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que 

resultasse na perda de seus privilégios. 

Além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com 

a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. 

Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um 

grande impacto na economia francesa. 

O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações 

sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato 

e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais 

pela nobreza (até então, esses cargos eram destinados à classe média) e do aumento dos impostos 

cobrados dos camponeses. 

Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não 

possuía terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era 

utilizada basicamente para a própria subsistência. Dessa forma, a situação do campesinato nos 

vinte anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se consideravelmente. 

Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que 

deveria, usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas, e a inflação crescia rapidamente2. 

Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, nobreza e clero não 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/origem-capitalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/origem-capitalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/independencia-estados-unidos.htm
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estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Em 1788, as colheitas na França haviam sido 

ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida tanto no campo quanto nas cidades. 

Logo, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso 

foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. 

Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. 

Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que 

era convocada em momentos de crise (a última convocação havia sido feita em 1614). O povo 

francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender 

essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. 

Os Estados Gerais reuniam representantes dos três Estados que formavam a sociedade 

francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era 

realizada por Estado, e não por indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero sempre se uniam para 

derrotar o Terceiro Estado. O grande problema é que, naquele momento, os representantes do 

Terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as 

propostas da burguesia (grupo que representava o povo no conselho) fossem aprovadas. A 

proposição do Terceiro Estado por voto individual foi rejeitada, o que o motivou a criar 

uma Assembleia Nacional Constituinte. 

Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do 

Terceiro Estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional 

Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei se mostrou contrário à 

Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. 

Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense conhecida como sans-

culottes rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram enviados os opositores do 

Absolutismo Francês e símbolo do Antigo Regime. A Queda da Bastilha, nome pelo qual ficou 

conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa 

e espalhou o fervor revolucionário pelo país. 

Etapas da Revolução Francesa 

A partir da Queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por dez anos e só foi 

finalizado com o Golpe de 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão 

do processo revolucionário francês é organizada em três fases: 

1. Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa (1789-1792) 

2. Convenção (1792-1795) 

3. Diretório (1795-1799) 

Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa 

Esse é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que os 

constituintes redigiram uma Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. 

Como mencionado, a Queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por 

todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem 

alimentos, partiram para o ataque. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/sansculottes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/queda-bastilha.htm
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Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e 

foi marcada por ataques e saques contra propriedades de aristocratas e, muitas vezes, pelo 

assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e 

exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos – a fome era um problema grave 

entre o campesinato. 

Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. 

Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e, no fim desse mês, foi anunciada 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de 

toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava, teoricamente, que todos os homens 

eram iguais perante a lei. 

A radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem 

uma posição conservadora como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram 

uma fuga em massa da França, mudando-se para países como Áustria e Prússia. Além disso, 

começaram uma conspiração contrarrevolucionária, que tinha como objetivo reverter as mudanças 

que estavam em curso. 

O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se 

aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, foi reconduzido ao Palácio de 

Tulherias, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando os 

revolucionários o obrigaram a abandonar Versalhes. 

Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da 

aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790. Essa medida tentou subjugar a Igreja 

Francesa à autoridade do Estado e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao 

esforço contrarrevolucionário. 

As tentativas de barrar a radicalização da revolução tornaram-se claras quando foi 

promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma Monarquia 

Constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma República com ampla 

democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia 

Legislativa. 

Consolidaram-se, então, os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução 

Francesa: girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em 

relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que as mudanças 

deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. 

Girondinos - Representavam a alta burguesia. Queriam evitar uma participação maior dos 

trabalhadores urbanos e rurais na política. Eram conservadores. Na Assembleia francesa, 

sentavam-se no lado direito do parlamento, por esse motivo ficaram conhecidos como partido de 

direita. 

Jacobinos - Representavam a baixa burguesia. Defendiam uma maior participação popular 

no governo. Eram revolucionários. Como formavam um grupo oposto aos Girondinos, sentavam-se 

do outro lado do parlamento, por isso, ficaram conhecidos como partido de esquerda. 

A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias. O 

processo revolucionário francês era visto como um grande ameaça por outras nações absolutistas 

da Europa. Assim, muitas começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Antecipando-

http://www.historialivre.com/univerzo/revolucao.htm
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se a isso, a Assembleia declarou guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi 

realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da revolução. 

Essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu caminho para a 

radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de 

guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. O resultado 

disso foi que os sans-culottes se organizaram, derrubaram a Monarquia Francesa e instauraram a 

República. 

A expressão sans-culottes tem origem francesa e era utilizada para quem não utilizava um 

tipo de calça curta típica do vestuário dos nobres e burgueses que tinham boa vida. Inicialmente, 

visto como elemento de distinção social, os sans-culottes usavam calças compridas e boinas 

vermelhas. Em geral, representavam os pequenos comerciantes, artesãos, assalariados, 

camponeses e mendigos do país. 

Convenção 

Com a instauração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída 

pela Convenção, inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram 

determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França, 

e um novo debate surgiu: a execução do rei. 

Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua 

execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que o associavam ao 

esforço contrarrevolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793. 

O regicídio inaugurou o período do Terror, no qual jacobinos liderados por Maximilien 

Robespierre radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. 

Apesar de a Convenção ser a instituição mais importante do país, os jacobinos impuseram seus 

ideais por meio do Comitê de Salvação Pública. 

A República liderada por jacobinos ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do 

país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Apesar disso, a guerra agravou-se 

depois da execução do rei, porque os países absolutistas alarmaram-se com o regicídio cometido 

pelos jacobinos. Outra marca jacobina era a perseguição a todos os seus opositores. 

Com a Lei dos Suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram 

considerados inimigos da revolução. Os suspeitos eram julgados e, se condenados, guilhotinados. 

A fase do Terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 14 meses3. Foram abolidos os 

privilégios feudais que existiam no país e imposta uma economia de guerra. As medidas na 

economia, no entanto, atrasaram o desenvolvimento capitalista da França. 

A atuação dos jacobinos gerou, naturalmente, uma reação dos grupos conservadores, 

representados pelos girondinos. Essa articulação contou com o apoio da alta burguesia francesa e 

resultou num golpe conhecido como Reação Termidoriana, que aconteceu em 1794. A partir 

dessa data, os girondinos tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. 

Em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório. Com a Reação Termidoriana, vários 

jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/jacobinismo-acao-politica.htm
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Diretório 

Com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova 

Constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi um período 

autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, 

houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. 

A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse 

autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava 

o país. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de 

uma figura forte, autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso 

por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. 

O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que, em 1799, tomou o poder 

da França em um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Iniciou-se, então, o Período 

Napoleônico. 

Consequências 

Os dez anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para 

o mundo. Algumas consequências de destaque foram: Fim dos privilégios de classe na França; Fim 

de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo; Início do 

processo de queda do absolutismo na Europa e na França; Inspiração para movimentos de 

independência no continente americano; Popularização da república como forma de governo; 

Separação entre os poderes; Imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens 

“iguais perante a lei”. 

Por Cláudio Fernandes 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm - ACESSO 18/07/2020 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm acesso 18/07/2020. 

Assistir You tube – DESCOMPLICA - REVOLUÇÃO FRANCESA: RESUMO | HISTÓRIA | 
QUER QUE DESENHE? 

 

Atividades 

Questão 1 - Descreva em itens a situação social, econômica 

e financeira da França no final do século XVIII. 

Questão 2 - Descreva em itens a situação social, econômica 

e financeira da França no final do século XVIII.  

Questão 3 - A partir da imagem responda as questões sobre 

a sociedade francesa a vésperas da Revolução. 

a) Como a sociedade francesa pode ser caracterizada a 

partir da representação da charge? 

b) Relacione a charge a realidade social da França. 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/napoleao-bonaparte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/era-napoleonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/era-napoleonica.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm%20-%20ACESSO%2018/07/2020
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm
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Questão 4 - Leia os trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a seguir e 

responda as questões: 

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se 

na utilidade comum 

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão. 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos 

direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 

sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 

quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. 

a) Indique dois princípios Iluministas que inspiraram a declaração. 

b) Qual dos artigos apresentados determina o fim das sociedades estamental francesa? 

Justifique sua resposta. 

Questão 5 - A queda da Bastilha foi a primeira verdadeira vitória popular, uma demonstração da 

força sem precedentes. Justifique essa afirmação. E explique a importância desse episódio. 

Questão 6 - O período inicial da Revolução Francesa foi marcado pelo fato histórico conhecido 

como Grande Medo. Descreva esse acontecimento. 

Questão 7 - Cite algumas medidas importantes tomadas pela Assembleia Constituinte. 

Questão 8 - Consolidaram dois grupos políticos durante a revolução. Quais eram? E que camadas 

sociais representavam? O que defendiam? 

Questão 9 - Leia o discurso de Robespierre e responda as questões: 

O governo revolucionário tem necessidade de uma atividade extraordinária, precisamente porque 

ela está em guerra. Suas regras não são uniformes nem rigorosas, porque as circunstâncias são 

tumultuadas e inconstantes [...]. O governo revolucionário não tem nada em comum com a anarquia 

nem com a desordem. Sua meta, ao contrário, é de as reprimir para implantar e consolidar o reinado 

das leis.  

(Discurso de Robespierre diante da Convenção, 25 de dezembro de 1793.)  

a) Segundo Robespierre, por que as ações de um governo revolucionário não podem estar 

submetidas a regras uniformes e rigorosas, tal como ocorre em um governo constitucional?  

b) Descreva três episódios importantes ocorridos no período do Terror. 

 

Questão 10 - Explique a origem social dos sans culotte. E por que eles eram chamados dessa 

maneira? 

Questão 11 - Caracterize a fase da Convenção Nacional? 

Questão 12 - O que foi o Terror? Que grupo social detinha o poder nesse período? 
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Questão 13 - O rei Luís XVI foi decapitado na guilhotina. Explique por que e qual foi o impacto 

interno e externo dessa execução. 

Questão 14 - Com o Diretório qual a classe social que assumiu o poder na França? 

Questão 15 - Cite as mudanças que foram feitas na Constituição de 1795. 

Questão 16 - Por que não houve protestos quando Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório? 

Questão 17 - Leia o trecho a seguir sobre a Revolução Francesa: 

A revolução é inovadora, revolucionária em relação a ordem anterior que foi derrubada. Mas, 

no momento mesmo de sua implantação, inevitavelmente tende a revelar seu conteúdo 

conservador. 

 (SILVA, Rogério Forastieri da. A Revolução Francesa 1989. P.94) 

a) Em qual aspecto a revolução foi inovadora e revolucionária? 

b) E qual foi o conteúdo conservador da revolução? 

c) Qual foi o significado da Revolução Francesa para a Europa e a América? 

 

 

GEOGRAFIA 

Responda 

Questão 1 - Defina Globalização. 

Questão 2 - O que são as transnacionais? 

Questão 3 - Qual a importância dos meios de comunicação e dos transportes na globalização? 

Questão 4 - A inclusão digital pode ser usada como indicador socioeconômico? 

Questão 5 - Defina a palavra lugar. 

Questão 6 - O que é xenofobia? 

Questão 7 - Quais as principais barreiras contra a globalização? 

Questão 8 - O que podemos entender como demografia? 

Questão 9 - Defina crescimento vegetativo. 

Questão 10 - Qual o motivo do envelhecimento da população de alguns países no Mundo? 
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ARTE 

O ARTISTA POPULAR E SUA OBRA 

 
Esculturas de argila produzidas pelo artista Pernambucano Manuel Eudocio. 

Questões 

Questão 1 - Descreva a obra. 

Questão 2 - Que festa popular é retratada? 

Questão 3 - O que você sabe sobre essa festa? 

Questão 4 - O que é a arte figurativa? 

Questão 5 - Comente a sobre a arte de Mestre Vitalino. 

Questão 6 - Qual a importância da feira de Caruaru? 

Questão 7 - Pesquise sobre a comunidade Alto do Moura em Caruaru, e qual sua importância. 

 

OBSERVE A OBRA AO LADO E RESPONDA 

Questão 1 - Descreva a cena retratada. 

Questão 2 - Que sensações ela despertou em 

você? 

Questão 3 - Pode-se afirmar que essa obra tem 

caratê figurativo? Por quê? 
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INGLÊS 

REVISION  

Questão 1 - HELLO AND GOOD-BYE 

Você conhece estas expressões? Leia com atenção e faça a tradução: 

                                                                                            

 

 

 

a) d)  

b) e)  

c) f) 

 

 

 

 

 

g) j) 

h) k) 

i) l) 

 

Questão 2- Leia o texto e responda: 

--- Good evening. 

--- My name is Patricia Bennet. 

--- Ok, Mrs Bennet. Welcome to London Hotel! Your room number is 62. Here is the key to the 

room. 

a) Qual o nome da pessoa que está à procura de um quarto num hotel? 

b) Qual é o nome do hotel em que ela está? 

c) Em que parte do dia sra. Bennet se apresentou no hotel? 

d) Como se diz bem vindo em inglês? 

e) Escreva por extenso em inglês, o número do quarto onde a sra. Bennet vai ficar. 

a) Bye                          d) How are you? 

b) Good morning        e) How´s it going? 

c) Good night              f) See you later 

  

 

g) Hey                                j) See you tomorrow 

h) Have a good Day         k) Talk to you later 

i) Hi                                    l) What´s up? 
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Articles 

Indefinido: a e an. 

         Usa se o artigo indefinido a e an com substantivos no singular. 

         O a é usado antes de substantivos iniciados com consoante ou com som consonantal. 

Exemplo: a pen (uma caneta)     a hat ( um chapéu) 

          O an é usado com substantivos no singular iniciados com vogal ou som vocálico. 

Exemplo: an elefant  (um elefante)    an honest man (um homem honesto) 

 

Questão 3- Complete os espaços com a ou an e faça a tradução: 

a) ___ universit _________________   

b) ___ dog ____________________     

c) ___ egg _____________________      

d) ___ desk _____________________    

e) ____ house __________________ 

f) ____ artist ____________________ 

g) ___ pen _____________________ 

h) ___ airplane __________________ 

 

VERB TO BE (present tense) Contracted form 

Contracted Form (Forma contraída, abreviada) 

Nos diálogos, é comum a utilização da forma contraída. A forma contraída consiste na substituição da 

vogal inicial das formas verbais por um apóstrofo. 

 

Forma por extenso Forma abreviada Forma negativa 

I am Eu sou / estou I’m Eu sou / estou I’m not              

 

Eu não sou/estou 

You are Você é / está You’re Você é / está You’re not 

You aren’t 

Você não é / não 

está 

He is Ele é / está He’s Ele é / está He’s not 

He isn’t 

Ele não é /não está 

She is Ela é / está She’s Ela é / está She’s not 

She isn’t 

Ela não é / não está 

It is Ele/ela é / está It’s Ele/ela é / está It’s not 

It isn’t 

Ele/ela não é /não 

está 

We are Nós somos / 

estamos 

We’re Nós somos / 

estamos 

We’ re not 

We aren’t 

Nós não somos / 

não estamos 

You are   Vocês é /estão You’re Vocês é /estão You’re not 

You aren’t 

Vocês não são /não 

estão 

They ar           

e 

Eles/elas são 

/estão 

They’re Eles/elas são 

/estão 

They’re not 

They aren’t 

Eles/elas não são 

/não estão 
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OBSERVAÇÕES: 

a) Não se usa a forma contraída quando a frase (afirmativa) tiver o pronome e o verbo: 

Exemplo: -- Are you well? (Você está bem?) 

      --Yes,I am. ( Sim, eu estou.) 

 
b) Na linguagem coloquial, pode-se usar a forma contraída do verbo com nomes-sujeito:  

Exemplo: My name’s Carol.  (Meu nome é Carol.) 

 
c) Usa-se também com as palavras that, how, what, where, who. 

                             (aquele, como, qual, onde, quem) 

Exemplo: Whta’s your name? (Qual é o seu nome?) 

 
d) Forma negativa abreviada. Observe as duas formas: 

          She isn’t well.  (Ela não está bem.) 

          She’s not well. (Ela não está bem.) 

 

Questão 4 - Escreva na forma abreviada, observe o exemplo e faça a tradução. 

Exemplo: It is expensive. It’s expensive. É caro. 

a) It is cheap.   

b) I am Strong.   

c) She is my girlfriend.   

d) He is not well.   

e) We are teacher.   

f) They are good workers.   

g) What is his name?   

h) Where is her bike?   

i) That is fine!   

j) How is yor mother?   

 

Questão 5 - Complete as frases com os pronomes I, We, He, She, It, You, They e faça a tradução: 

a) ____are engineers. ____________________________________________________________ 

b) ____am teacher. ______________________________________________________________ 

c) ____ is good girl. ______________________________________________________________ 

d)_____ are a waiter. _____________________________________________________________ 

e) ____ is a cook. ________________________________________________________________ 

f) ____ are not my friend. __________________________________________________________ 

g) ____ is a tree. _________________________________________________________________ 


