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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 8º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com 

equipes da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para 

conter a pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, 

entendendo que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados 

nas férias. Em outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, 

restaurantes e outros espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com 

bebês, crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário 

das Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os 

estudantes pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam 

aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, 

em uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. 

Certamente, em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos 

como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 
Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 



 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 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 e seu nome completo. 

 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 em casa 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.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a colaboração ou 

supervisão de um adulto. 

 

 



LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

RESENHA CRÍTICA: é a descrição de um objeto (seja uma obra literária, um filme ou uma 

apresentação artística) de maneira resumida, que apresenta opiniões e comentários pessoais. 

Sendo assim, o objetivo de um resenhista é, basicamente, fornecer informações resumidas 

sobre o objeto resenhado e fazer comentários críticos sobre ele. 

Em jornais, revistas e sites da internet são facilmente encontradas resenhas sobre filmes, 

livros, peças teatrais, shows e outros. Os críticos têm por objetivo convencer o leitor de que 

vale ou não a pena entrar em contato com o objeto resenhado. 

TEXTO I 

FILME: O Carteiro e o Poeta 

(Il Postino, França, Itália, Bélgica, 1994) 

      Por Rubens Ewald Filho 

Que ninguém deixe de ver esse extraordinário O carteiro e o poeta. 

Insisto porque o filme ganhou a Mostra Internacional de São Paulo 

(prêmio do público) e concorreu aos Oscars de melhor filme (um fato 

raro, uma vez que até aqui apenas quatro vezes aconteceu de uma 

fita estrangeira ser indicada na categoria especial), direção, ator (o 

falecido Massimo Troisi), roteiro, trilha musical para filme dramático. 

Ou seja, a Academia se curvou à sua qualidade. Além de ser bonito e 

emocionante. 

O filme não concorreu ao Oscar de produção estrangeira porque a Itália preferiu indicar 

oficialmente O homem das estrelas, de Giuseppe Tornatore (que ficou entre os finalistas contra 

o brasileiro O quatrilho), mas principalmente porque a fita aqui é dirigida por um inglês. Mas 

quem assistir vai gostar, garanto. 

A história por trás das filmagens é perturbadora: Massimo Troisi é um comediante napolitano 

que foi visto no Brasil em Splendor e As aventuras do Capitão Tornado, ambos de Ettore Scola. 

Troisi estava muito doente, necessitando de um transplante de coração, quando finalmente 

surgiu a possibilidade de rolar este filme, que era seu sonho e pelo qual tinha lutado durante 

anos. Não podia dirigir, então chamou o amigo Radford (que fez 1984, baseado em George 

Orwell). Estava tão doente que só podia trabalhar duas ou três horas por dia. E morreu horas 

depois de concluído seu trabalho. 

Parece que feliz. É a história incrível de alguém que deu a vida pelo cinema, literalmente. Por 

sorte, já que em cinema nunca se sabe, o filme resultou impressionante e formidável. Troisi faz 

um modesto carteiro do sul da Itália que descobre que está exilado ali perto o famoso poeta 

esquerdista Pablo Neruda (Philippe Noiret, de Cinema Paradiso). Está disposto a tudo para 

ficar amigo dele e, pouco a pouco, vão se aproximando, trocando experiências, até poesias, 

num resultado realmente delicado, sensível e diferente de tudo o que você viu antes. Para 

americano reconhecer a qualidade de uma fita estrangeira é muito difícil. Prova de que você 

não pode perder a fita. 

 



Questão 01- Qual é o título do texto? 

Questão 02 - Quais são as personagens do texto? 

Questão 03 - É possível determinar o tempo no qual ocorre a história? Justifique. 

Questão 04 - Identifique o cenário (lugar) pelos dados contidos na resenha. 

Questão 05 - Qual é o desejo do carteiro em relação ao poeta? 

 

TEXTO II 

Leia com MUITA atenção e marque todas as palavras que NÃO conhece. 

 

Trecho retida da obra Pluft, O fantasminha de Maria Clara Machado 

 

PLUFT, O FANTASMINHA 

Premiada pela Associação Paulista de Críticos Teatrais 

 

PERSONAGENS:  

 

Sebastião, Julião e João  (3 marinheiros amigos)  

Mãe Fantasma 

Pluft o fantasminha  

Gerúndio, tio do Pluft 

Perna de Pau, marinheiro pirata 

Maribel, menina 

 

 

“Pluft,  o fantasminha” foi levado pela primeira vez pelo Tablado no Rio de Janeiro, em 

setembro de 1955, com cenário de Napoleão Moniz Freire, costumes de Kalma Murtinho, 

sonoplastia de Edelvira Fernandes e Martha Rosman; corneta, Jean Pierre Fortin; 

caracterizações de Fred Amaral; fantasmas de Mário Cláudio da Costa Braga; direção de 

Maria Clara Machado. Personagens: Carmen Sílvia Murgel, Kalma Murtinho, Germano Filho, 

Vânia Veloso Borges, Emílio de Mattos, Eddy Rezende, João Augusto e Roberto Cleto.” 

 

ATO ÚNICO 

 

Cenário: Um sótão. À direita uma janela dando para fora de onde se avista o céu. No meio, 

encostado à parede do fundo, um baú. Uma cadeira de balanço. Cabides onde se vêem 

pendurados, velhas roupas e chapéus. Coisas de marinha. Cordas, redes. O retrato velado do 

capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a Senhora Fantasma faz 

tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca 

com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum 

tempo. 

 



PLUFT - Mamãe! 

 

MÃE - O que é, Pluft? 

 

PLUFT - (Sempre com a boneca de pano) Mamãe, gente existe? 

 

MÃE - Claro, Pluft. Claro que gente existe. 

 

PLUFT - Mamãe, tenho tanto medo de gente! (Larga a boneca.) 

 

MÃE - Bobagem, Pluft. 

 

PLUFT - Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. 

 

MÃE - Viu o que, Pluft? 

 

PLUFT - Vi gente, mamãe. Só pode ser. Três. 

 

MÃE - E você teve medo? 

 

PLUFT - Muito, mamãe. 

 

MÃE - Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo 

de gente. 

 

PLUFT - Mas eu tenho. 

 

MÃE - Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer 

dia destes eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. 

 

PLUF - Ao mundo, mamãe?!! 

 

MÃE - É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade... 

 

PLUFT - (Muito agitado vai até a janela. Pausa.) Não, não, não. Eu não acredito em gente, 

pronto... 

 

MÃE - Vai sim, e acabará com estas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio 

conta para você. (Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.) 

 

PLUFT - Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto?! 

 

MÃE - Isto tio Gerúndio trouxe do mar. (Pluft fora de cena continua a descobrir coisas, que vai 

jogando em cena: panos, roupas, chapéus etc.) 

 

PLUFT - Por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hem, mamã? 

 



MÃE - Porque o mar perdeu a graça para ele... 

 

PLUFT - (Sempre remexendo, descobre um espartilho de mulher) E isto, mamãe, 

(aparecendo) que é isso? Ele trouxe isto também do mar? (Coloca o espartilho na cabeça e 

passeia em volta da mãe.) 

 

MÃE - Pluft, chega de remexer tanto nas coisas... 

 

PLUFT - (Larga o espartilho de mulher no chão e passeia na cena à procura do que fazer) 

Vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente. (Veste-se de fraque e de cartola.) 

 

MÃE - (Sem vê-lo) Chega de fazer desordem, meu filho. Você acaba acordando tio Gerúndio. 

(Ela olha para o baú.) 

 

PLUFT - (Pé ante pé, chega por detrás da cadeira da mãe e grita) Uuuuh! (A mãe leva um 

grande susto e deixa cair as agulhas e o tricô) Eu sabia! Eu sabia que você também tinha 

medo de gente. Peguei! Peguei! Peguei mamãe com medo de gente...peguei mãe com medo 

de gente!... MÃE 

(Procurando de gatinhas os óculos e o tricô) Pluft, você quer apanhar? Como é que eu posso 

acabar o meu tricô para os fantasminhas pobres, se você não me deixa trabalhar? (A mãe 

volta à cadeira bufando e Pluft volta à janela pensativo.) 

 

PLUFT - Eu não iria nem a pau. 

 

MÃE - Onde, Pluft? 

 

PLUFT - Trabalhar no mar. Tenho medo de gente e de mar também. É muito grande e azul 

demais.. (De repente Pluft se assusta) Oh! (Corre até a mãe sem voz e torna à janela) 

Mamãe, olha lá. Iiii...Estão vindo (Corre e senta-se no colo da mãe) Mamãe, mamãe, acode!! 

Eles estão vindo...vindo do mar...e subindo a praia. 

 

MÃE - (Desvencilhando-se de Pluft, que continua agarrado à sua saia, dirige-se até a janela) 

Não é possível. Desde que nos mudamos para cá ninguém subiu aqui! (pausa) É verdade. Lá 

vêm eles. (Dirige-se rapidamente para um canto, de onde tira um telefone) Zero-zero-zero-

zero, alô, prima Bolha? (Toda a vez que a Sra. Fantasma fala ao telefone ouvem-se em 

resposta barulhos de bolhas d'água, o que é conseguido soprando palavras por um tubo de 

borracha dentro d'água) Sou eu. Olha, uma surpresa hoje, aqui. Adivinha só. Gente! Ainda 

não sei. Sim...sim...Telefono, querida. Adeus, meu bem, eles estão se aproximando. Vem, 

Pluft. 

 

PLUFT - (Tremendo) Que medo... que medo... que medo... 

 

MÃE - (Abrindo o baú) Acorda, Gerúndio. Vem gente! 

 

GERÚNDIO - (Levantando-se, espreguiçando) Uuuuuu! Tô com um sono!... 

 

PLUFT - De verdade, tio Gerúndio. Gente mesmo. O mundo todo vem aí! 



GERÚNDIO - (Sonolento) Tô com sono!... (Fecha a tampa do baú e desaparece, roncando.) 

(Pluft e a mãe põem-se a escutar. Ouve-se o barulho de passadas pesadas. Os dois 

desaparecem. Ouve-se o canto do marinheiro Perna de Pau.). 

A menina Maribel, bel, bel! Tem os olhos da cor do céu, céu... céu... 

E os cabelos cor de mel... mel... mel.. 
https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewdownload/7-pecas-infantis/54-pluft-o-

fantasminha  

 

Questão 01 - O texto teatral pertence a qual tipologia textual? 

(   )narração (   )dissertação (   )injunção (   ) prescritivo 

 

Questão 02 - Quem são os interlocutores desse trecho 

lido? Sobre o que conversam? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Questão 03 - O texto teatral segue as características de um conto, ou qualquer outro texto 

narrativo, apresenta fatos, personagens, tempo e lugar. 

a) Onde ocorre essa cena? 

b) como é esse lugar?  

 

Questão 04 - “O texto teatral ou dramático trata-se do texto escrito para ser encenado no 

teatro. Nesse tipo de texto, não há um narrador contando a história. Ela “acontece” no palco, 

ou seja, é representada por atores, que assumem os papéis das personagens nas cenas. 

Muitas vezes utiliza-se da linguagem coloquial (não formal) para atingir mais facilmente o 

público”. 

 

Retire do texto trechos que comprovem comprove essa afirmação.  

 

Questão 05 - Quais eram os medos da fantasminha e a opinião de sua mãe sobre eles? 

 

Questão 06 - Observe e releia novamente o texto, analise atentamente as questões em 

verdadeira ou falsa e marque a alternativa correta. 

a) Trata-se de um texto para ser encenado. 

b) É obrigatório a presença de um narrador. 

c) Em sua escrita não se deve utilizar a linguagem coloquial com gírias e abreviações 

d) O texto teatral se divide geralmente em atos ou cenas, geralmente é um diálogo. 

e) Diferente do texto narrativo esse gênero não possui personagens  

 

(     ) V-F-F-V-F (     ) F-F-V-V-V (     ) V-F-F-F-V (     ) V-F-F-F-F 

Interlocutor é quem participa 

de um diálogo, interagindo 

diretamente com outras pessoas 

através dos diferentes tipos de 

comunicação. 

https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewdownload/7-pecas-infantis/54-pluft-o-fantasminha
https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewdownload/7-pecas-infantis/54-pluft-o-fantasminha


Questão 08 - A expressão “Eu não iria nem a pau.” utilizada pelo fantasminha pode ser 

substituída sem alterar  o sentido por: 

(     ) de forma alguma   

(     ) só brincando  

 

 

GRAMÁTICA 

Leia atentamente o texto para as próximas questões. 

 

 

Questão 01 - Separe o sujeito e o predicado das orações e circule o 

núcleo do sujeito.  

 

a)Tio Gerúndio não trabalha mais no mar. 

b) Você é bobo. 

c) Eu não acredito em gente. 

d) O retrato velado do capitão Bonança. 

 e) Pluft, o fantasminha, brinca com um barco.   

 
 
Classificação do Sujeito 
Sujeito Simples: é aquele que tem apenas um núcleo. Ex: O garoto está feliz. 
Sujeito Composto: é aquele que tem dois ou mais núcleos. Ex:  Antônio, Paula e Marcos 
foram passear no parque. 
Sujeito desinencial ou oculto: não está expresso na oração, mas pode ser reconhecido pela 
terminação verbal. Ex: Passei um sufoco naquela rua. (eu passei) 
Sujeito Indeterminado: aquele que não se pode identificar. Verbo na terceira pessoa do 
plural, sem referência anterior. Ex: Falam sempre do mesmo assunto. E verbo na terceira 
pessoa do singular + se. Ex: Vive-se bem aqui. 

 

Questão 02 - Identifique e classifique o sujeito nas orações 

a) Esta história tem sido contada de pai para filho. 

b) Disseram para cavar aqui.  

Sujeito e Predicado 

Como encontrar o sujeito numa oração? 

1º. Identificar o verbo. 

2º. A partir do verbo, perguntar quem ou o que está fazendo a ação. 

Por exemplo: A pessoa animada faz as atividades com mais energia. (faz é o verbo) 

Quem faz as atividades com mais energia? A pessoa animada = sujeito 

O restante da oração é o predicado: faz as atividades com mais energia. 

Núcleo do 
sujeito é a 

palavra mais 
importante do 

sujeito. Ex: 
A justiça dos 
homens pode 

falhar. 
Sujeito: A justiça 

dos homens 
Núcleo do 

sujeito: justiça 



c) Dois garotos conversavam sentados na varanda. 

d) Parou em frente a sua casa. 

e) As portas e as janelas estavam fechadas. 

 

Questão 03 - Classifique o sujeito das frases contidas na tirinha. 

 

 
 

Questão 04 - Assinale a alternativa correta. Das orações: “A carreata seguia pelas ruas da 
cidade.”, “Pergunta-se sobre os acontecimentos do bairro.”, “Perguntei sobre o assunto da 
palestra.”, o sujeito classifica-se respectivamente como: 

a) indeterminado, composto, simples 
b) simples, indeterminado, oculto 

c) simples, oculto, indeterminado 
d) oculto, indeterminado, oculto 

Questão 05 - Assinale a alternativa correta. Das orações: “Os patos, as galinhas e os marrecos 
vivem em harmonia na fazenda.”, “Os comerciantes comemoravam o sucesso nas vendas.”, 
”Carina e Ana Paula são excelentes alunas.”, o sujeito classifica-se respectivamente como: 

a) simples, composto, simples 
b) composto, composto, simples 

c) composto, simples, composto 
d) composto, composto, composto 

 
Questão 06 - Complete as palavras  com S ou X: 

a) e ___ plêndido   
b) e ___ gotar  
c) e ___ trangeiro  
d) e ___ trato  

e) e ___ quisito  
f) e ___ premer 
g) mi___ to 
h) e ___ cursão 

i) e ___tranho 
j) ine ___ periente 
k) e ___tender 
l) e ___traviar 

 

Questão 08 - Complete as palavras com as letras O ou U: 

a) ent ___ pir 
b) reb___liço 
c) táb___a 
d) cam__ndongo  

e) b___tequim 
f) trib __ 
g) buss ___la 
h) l___mbriga 

i) s ___ ar (transpirar) 
j) tab___ ada 
k) m ___ leque 
l) Pásc___a 

 

  

 



TEORIA DA MATEMÁTICA 

 
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM 

 Princípio da contagem pode ser trabalhado por meio de análise combinatória utilizando o 
diagrama da árvore. Ao assimilar esta estrutura será fácil entender o Princípio Fundamental 
da Contagem, que define - se como sendo O produto de duas ou mais etapas independentes. 
 

Em notação matemática isso seria o mesmo que considerarmos, que determinada 
atividade pode ser realizada em duas etapas, ou seja, de m e n maneiras distintas, o total de 
possibilidades será dado pelo produto (multiplicação) de m por n (m x n). Iremos utilizar o 
exemplo abaixo utilizando o Diagrama da Árvore para que possamos entender o Princípio 
Fundamental da Contagem: 
 
Problema: Jeniffer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale 
compras no valor de R$ 1000,00 reais. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir 
fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit temos: seis 
camisetas, quatro saias e dois pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas 
Jeniffer poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupa? 

Peças que compõem o kit de roupa 
                 Camisetas                                                      Saias                                        Sapatos                                               

                    
 
 
Utilizando o Diagrama da Árvore vamos descobrir a quantidade de combinações possíveis. 
 
 

 
 

 

 
  

 
Note que em cada uma das 6 situações apresentadas, temos 8 combinações possíveis 

em cada uma delas. 



Ao realizar a contagem iremos constatar a quantidade referente à 48 combinações 
possíveis. 

A outra forma que temos para resolver este problema é utilizando o Princípio 
Fundamental da Contagem. 

Total de camisetas X Total de Saias X Total Sapatos = Total de combinações possíveis 

 
6 x 4 x 2 = 48 

 
              Observe que ao utilizarmos o Princípio Fundamental da Contagem, também foi 
possível determinar o número de combinações do Kit roupa, este número corresponde ao que 
foi encontrado quando utilizamos o Diagrama da árvore. 
 

EXERCÍCIOS 

 

1) Pablo planeja ir ao clube e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-
se que ele possui 8 camisetas, 3 bermudas e 2 chinelos. De quantas maneiras distintas Pablo 
poderá vestir-se? 

a) 18                   b) 30                    c) 48                    d) 108 

 

2) Quantos são os números pares, de três algarismos, e começados por um algarismo ímpar? 

a) 245                  b) 250                   c) 150                   d) 200  

 

3) Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair 
desse estádio? 

 

4) De quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário para um 
clube, sendo que há 10 candidatos a chefe, 6 candidatos a tesoureiro e 15 candidatos a 
secretário? 

a) 150                  b) 400                   c) 650                   d) 900 

 

5) Rayla confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes 
tecidos para a bolsa e 6 cores distintas para a flor a ser utilizada como o “toque final”. Além 
disso, ela consegue fazer 2 modelos distintos de alça. Quantas bolsas diferentes Rayla pode 
confeccionar? 

 

6) Uma prova possui 5 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. 
De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? 

 



7) Ana possui 2 calças jeans (c1 e c2), 3 blusas (b1, b2, b3) e 2 tênis (t1 e t2). Os modos 
diferentes que ela pode se vestir usando uma de cada dessas peças, está parcialmente 
representado na árvore de possibilidades abaixo: 

 

Seguindo a mesma representação usada na primeira parte da árvore, uma das combinações 

que Ana poderá usar, indicada pelo ramo em destaque na árvore é: 

a) c2 b2 t1 

b) c2 b3 t1 

c) c2 b2 t2 

d) c2 b1 t2 

 
 
NÚMEROS RACIONAIS 

 

Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. 

 
Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e 

periódica. 

Observe que o conjunto dos números racionais, representado por , contém o conjunto 

dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, ou seja, 

. 

 

O conjunto dos números racionais pode ser representado por: 

 
 

 

 



Na reta numérica podemos representar esse conjunto da seguinte forma: 

 

Portanto, conjunto dos números racionais é constituído por números: inteiro (positivo e 
negativo), decimais, dizima periódica composta/ simples e frações. Utilizamos esses números 
para representar quantidades e medidas. 

 

Para transformar uma fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. 

Exemplo:  
3

6
 = 3 dividido por 6 que é igual a 0,5 

           
7

9
 = 7 dividido por 9 que é igual a 0,7777... 

 

Ao estudar o conjunto dos Números Racionais, encontramos algumas frações que, ao 

serem convertidas em números decimais, tornam-se dízimas periódicas, simples ou composta, 

que são números racionais em que apresenta em sua parte decimal a repetição de um ou mais 

números. Para realizar essa transformação, devemos dividir o numerador da fração pelo seu 

denominador, como no caso da fração               
2

9
= 0,2222… dízima periódica simples.  

3379

99
= 34,131313… dízima periódica composta 

 

Do mesmo modo, através de uma dízima periódica, podemos encontrar a fração que lhe 

deu origem. Essa fração é chamada de “Fração Geratriz”. 

Em qualquer dízima periódica, o número que se repete é chamado de período. No exemplo 

dado, temos uma dízima periódica simples, e o período é o número 2.  

 
 
 
 
 



Exemplos: 

 

1) Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,222... 

Solução 
 
Para encontrar a fração geratriz, vamos usar o método prático conforme esquematizado 
abaixo: 

 

2) Qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313...? 

Solução 

Acompanhe o esquema abaixo para encontrar a fração geratriz. 

 

Quando a dízima for composta, o numerador será igual a parte que não se repete com o 
período, menos a parte que não se repete. 
 
Exemplo 
 
Encontre a fração geratriz da dízima periódica 6,3777... 
 
Solução 

 

Como a dízima periódica é composta, encontraremos a fração geratriz utilizando o seguinte 
esquema: 

 

 



EXERCÍCIOS 

1) Represente as frações em números decimais 

a) 375/200 
b) 30/11 
c) 3/5 
d) 4/3 
e) -7/50 
  
2) Transforme números decimais em frações: 

a) 0,59 b) 1,5 c) 2,324 d) 0,12 

 

3) A fração que corresponde ao número 0,56 é: 

 

a) 7/10                                 b) 28/25               c) 14/25                               d) 28/100 

 
4) Calcule a dízima periódica e diga se ela é simples ou composta: 
 

a)  
5

9
       

b)   
7

3
       

c)  
1029

180
 

d)   
1

36
      

5) Dada a dízima periódica, encontre a fração geratriz. 

a) 0,44444...       

b) 0,12525...       

c) 0,54545...       

d) 0,04777 

6) Observe as frações e suas respectivas representações decimais. 
 

I. 3/1000 = 0,003 

II. 2367/100 = 23,76 

III. 129/10000 = 0.0129 

IV. 267/10 = 2,67 

 

Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta? 

 

a) I e II 

b) I e IV 

c) I, II e III 

d) I, II, III e IV 

 

 



7) Um menino estava na aula de matemática e a professora propôs uma atividade com fichas. 

Cada ficha tinha um número e a regra era colocar as fichas em ordem crescente. Observe a 

resolução do menino e determine V para verdadeiro e F para falso a cada sentença abaixo. 

 

I - A resolução do menino, representada nas fichas acima, está correta. 
 
II - Os números 1,333 … e – 0,8222... são dízimas periódicas. 

III - O número decimal 1,333 … não pode ser escrito na forma . 

IV - Adicionando apenas os valores positivos das fichas, obtemos  . 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) F – V – F – V 
b) F – F – F – F 
c) F – V – V – V 
d) V – F – V – F 
e) V – V –V – V 
 
 
NÚMEROS IRRACIONAIS 
 
Os Números Irracionais são números decimais, infinitos e não-periódicos e não podem 
ser representados por meio de frações irredutíveis. 
Alguns exemplos de irracionais:  

 √2 = 1,414213562373.... 

√3 = 1,732050807568.... 

√5 = 2,236067977499... 

√7 = 2,645751311064...  

 
1) Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. 

(   ) Um número natural não pode ser um número irracional; 

(   ) O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais; 

(   ) O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais; 

(   ) O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números 
racionais e reais; 

(   ) Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. 



2) Separe os números da tabela em racional ou irracional. 

 

8 0,29 -9 8,12345... 8,888... 
 

4,010010001... 𝝅 𝟖

𝟓
 

4,232 94,024681012... 

RACIONAIS: ________________________________________________________________ 

IRRACIONAIS: ______________________________________________________________ 

 

3) A raiz quadrada de 11 está entre: 
 

a)  1 e 2. b)  2 e 3 c)  3 e 4  d)  4 e 5  

 
 
4) Calculando-se √30, obtém-se 5,4772255..., número que tem representação decimal infinita, 
mas não é dízima periódica. Conclui-se então que √30 é um número: 
 
a) natural. 
b) inteiro. 

c) racional. 
d) irracional. 

e) NDA. 

 

5) Identifique como racional ou irracional os números abaixo. 

a) 10 

b) √10 
c) -10  
d) o,3333.... 

e) −
1

5
  

f) √3 
 

6) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações a seguir. 

(  ) A letra grega π representa o número racional que vale 3,14159265. 
(  ) Todo número irracional também é um número racional.  
(  ) Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto é um número 
racional. 
 

A sequência correta é: 

a) V - V – V b) V - V – F c) V - F – V d) F - F – F e) F - V – F 
 
 
PARA SABER MAIS ACESSE 
https://youtu.be/ih98tccoCsM 
https://youtu.be/wP9K2zIdVsM 
https://youtu.be/pYpOYc4MryQ 

https://youtu.be/hggsprAzI0E 
https://youtu.be/BN3FmHFxC4Y 

 
 

https://youtu.be/wP9K2zIdVsM
https://youtu.be/BN3FmHFxC4Y


GEOMETRIA 

 

ÂNGULOS FORMADOS POR RETAS PARALELAS CORTADAS POR UMA TRANSVERSAL 
 

Retas paralelas são aquelas que não se interceptam em 

nenhum ponto.  

 

 

Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam 

apenas um ponto em comum. 
 

 

 

Ao traçarmos duas retas r e s, tal que r // s (“r é paralela a s”), e também uma reta 

transversal t que intercepte r e s, haverá a formação de oito ângulos.  

Na imagem a seguir, identificamos esses oito ângulos nomeados de: a, b, c, d, e, f, g, h. 

 

Se os ângulos estiverem entre as retas paralelas, dizemos que esses ângulos 

são internos; caso contrário, dizemos que eles são externos.  

 

   *  Ângulos internos: c, d, e, f           * Ângulos externos: a, b, g, h 

Os oito ângulos formados (a, b, c, d, e, f, g, h) tem relação entre si de acordo com suas 

posições. 

Vejamos essas relações: 

 

 

 



ÂNGULOS CORRESPONDENTES 

Os pares de ângulos que ocupam a mesma posição, do mesmo lado da reta transversal t, são 

chamados correspondentes.  

 

Observe as cores dos ângulos na imagem acima e acompanhe a formação dos pares de 

ângulos correspondentes. 

Azul: a e e              Vermelho:  b e f               Amarelo: c e g        Verde:  d e h 

 

Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes 

congruentes, ou seja, de mesma medida. 

 

Assim, podemos dizer que:     

a = e     (a é igual a e)                                 b = f      (b é igual a f) 

c = g     (c é igual a g)                                 d = h     (d é igual a h)  

 

1. Sabendo que r//s, determine a medida x nos ângulos correspondentes. 

a)                     b)  

c)                       d)  



2. Sendo r//s, identifique os quatro pares de ângulos correspondentes na imagem abaixo. 

 

 

3. Sabendo que r//s, determine o valor de x , depois calcule o valor do ângulo. 

                          

  

ÂNGULOS ALTERNOS 

 

Alternos internos 

Pares de ângulos que se encontram na parte interna das 

retas paralelas r e s, em lados diferentes da reta transversal 

t, são chamados de ângulos alternos internos. Eles 

também são congruentes, tem medidas iguais. 

 

Assim,  

c = e  (c igual a e) 

d = f   (d igual a f) 

 

Alternos externos 

Pares de ângulos que se encontram na parte externa das 

retas paralelas r e s, em lados diferentes da reta transversal 

t, são chamados de ângulos alternos externos. Eles 

também são congruentes, tem medidas iguais. 

 

Assim, 

a = g    (a igual a g) 

b = h   (b igual a h) 

 



4. Observando a figura, indique os pares de ângulos alternos internos e alternos externos. 

 

5. A respeito das propriedades dos ângulos alternos internos e externos, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Ângulos alternos internos são adjacentes. 
b) Ângulos alternos internos são suplementares. 
c) Ângulos adjacentes são congruentes. 
d) Ângulos alternos externos são suplementares. 
e) Ângulos alternos externos são congruentes. 
 

6. Uma transversal intercepta duas paralelas formando ângulos alternos internos expressos em 

graus por (5x + 8) e (7x – 12). Qual a soma das medidas desses ângulos? 

 

7. Na figura abaixo estão representadas as retas r, s e t. Sabendo-se que as retas r e s são 

paralelas, qual o valor de y ? 

 

 
 

8. Duas retas cortadas por uma transversal, formam ângulos alternos externos expressos, em 

graus, por 3x + 18° e 5x+10°. Qual o valor de x de modo que estas retas sejam paralelas? 

 

9. Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule os valores dos 
ângulos a e b. 



BISSETRIZ 
 

A bissetriz é uma semirreta interna a um ângulo, traçada a partir do seu vértice, e que o divide 
em dois ângulos congruentes (ângulos com a mesma medida). 

 
Na figura abaixo, a bissetriz, indicada por uma reta em vermelho, reparte o ângulo AÔB ao meio. 
Assim, o ângulo AÔB fica dividido em dois outros ângulos, o AÔC e o BÔC, de mesmas medidas. 
 

           Então AÔC = BÔC   
 

10. Na figura abaixo, a semirreta OP é bissetriz do ângulo AÔB, sabendo disso, calcule o valor de 
x, depois encontre a medida AÔB. 

 
  

 
11.  Calcule o valor de x na figura abaixo e determine as medidas AÔC e BÔC. 
 

 
 
 
12. Se BD é a bissetriz do ângulo ABC, então calcule a medida dos ângulos x e y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  Qual o valor de a?  

 
 
 

14. Qual deve ser o valor de x para que a semirreta PM seja bissetriz de 𝑁�̂�𝐿? 
 

 
 

15. As semirretas 𝑂𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝑂𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ são bissetrizes dos ângulos indicados. Efetue os cálculos necessários 

e obtenha a medida dos ângulos 𝐴𝑂�̂� e 𝐶�̂�𝐷. 
 

                                     
 

16. No triângulo abaixo, o segmento de reta CD é bissetriz do ângulo 𝐴�̂�𝐵. Qual é a medida dos 

ângulos 𝐴�̂�𝐶 e 𝐴�̂�𝐵? 
 

 
 
 



MEDIATRIZ DE UM SEGMENTO DE RETA 

Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo *ponto médio deste 
segmento. 

Todos os pontos pertencentes a mediatriz, são *equidistantes das extremidades deste segmento. 

 
* PONTO MÉDIO=ponto que divide o segmento de reta exatamente no meio tendo dois segmentos iguais. 

* EQUIDISTANTE=que apresenta a mesma distância. 
 

 

M é o ponto médio da semirreta AB. 
A distância de A até M e de M até B são iguais. Então AM = MB. 
 
16. A reta perpendicular a um segmento e que passa pelo ponto médio deste segmento é 
denominado: 
 
 (A) Mediana                (B) Mediatriz             (C) Altura              (D) Bissetriz         (E) Base.  
 
17. Em qual desse itens a reta r é mediatriz da semirreta AB? Se necessário faça medições com 
a régua ou transferidor. 
 

                
 
18.  Uma empresa precisa definir o melhor local para instalar um depósito para atender duas 
filiais. Uma das exigências é que esse depósito esteja equidistante a essas filiais. 
 

 
Desenhe um segmento de reta AB, em que A e B representem as filiais, e trace uma reta para 
representar as posições em que o depósito pode ser instalado. 



19. Na figura abaixo está representado o segmento de reta AB e a respectiva mediatriz (reta p).  
Sabe-se que: 

 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 10cm. 

 O ponto M é o ponto de interseccção de AB com a reta p. 

 O ponto C pertence a reta p. 

 
a) Qual é a medida do comprimento do segmento de reta AM? 

b) Qual é a medida do ângulo 𝐵�̂�𝐶? 
 
20. Na figura seguinte, M é oponto médio do segmento de reta AB, o ponto C pertence a 
mediatriz de AB. 
 

 
a) Qual o comprimento de CB? 
b) Determine o perímetro do triângulo ABC. 

 
 
 
 
 
PARA SABER MAIS ACESSE: 
 

https://youtu.be/l0jeWpWjPFk 

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

http://gutoazevedo.com.br/teste-online-bissetriz-de-um-angulo/ 

https://youtu.be/WOdQ-D8MxAk 

https://www.youtube.com/watch?v=IVssY8Mc6Jo 

https://youtu.be/752rv4FWKek 

 

 

 

 

https://youtu.be/l0jeWpWjPFk
https://www.youtube.com/watch?v=uamFGCpDcjA
http://gutoazevedo.com.br/teste-online-bissetriz-de-um-angulo/
https://www.youtube.com/watch?v=IVssY8Mc6Jo
https://youtu.be/752rv4FWKek


CIÊNCIAS 

 



 



 



 



 



HISTÓRIA 

 
A Revolução Francesa (14/07/1789) 
 
A situação social era grave e o nível de 
insatisfação popular tão grande que o povo 
foi às ruas com o objetivo de tomar o poder 
e arrancar do governo a monarquia 
comandada pelo rei Luis XVI. O primeiro 
alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A 
Queda da Bastilha em 14/07/1789 marcou o 
início do processo revolucionário, pois a 
prisão política era o símbolo da monarquia 
francesa.  
 
 
1. Descreva o significado da Queda da Bastilha.  
 
 

Divisão da sociedade francesa no século XVIII. 
 

 
Setores privilegiados  

Primeiro Estado – CLERO - 120 mil pessoas, 
possuíam muitas terras; não pagavam impostos.  

Segundo Estado – NOBREZA - 360 mil pessoas – 
viviam à custa da monarquia ou da exploração do 
trabalho dos camponeses.  

 

Setor sem privilégios 

Terceiro Estado – BURGUESIA, TRABALHADORES URBANOS E CAMPONESES - 23 milhões e 
580 mil pessoas -  Trabalhavam para gerar a riqueza e pagar todos os impostos. Os camponeses 
constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam impostos ao rei e à Igreja. Os 
camponeses e trabalhadores urbanos eram os mais atingidos pelas crises de fome tão frequentes 
na França.  

O lema dos revolucionários era "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", pois ele resumia muito 
bem os desejos do terceiro estado francês.  

Em agosto de 1789, a Assembleia Constituinte aprovou a famosa “Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão”. Inspirada nos ideais iluministas, declarava que todos os homens nascem 
livres e iguais em direitos e que a única fonte de poder é o próprio povo.  

Agora responda: 

2. Durante o período da Convenção surgiram três partidos políticos (Girondinos, Jacobinos e 
Planíce). Descreva as características de cada um desses partidos.   
 
 

 



PALAVRAS E REVOLUÇÕES 
 
Leia o texto: 
 

“As palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os documentos. 

Consideremos algumas palavras que foram inventadas, ou ganharam seus significados 

modernos, substancialmente no período de 60 anos de que trata este livro. Palavras como 

“indústria”, “industrial”, “fábrica”, “classe média”, “classe trabalhadora”, “capitalismo” e 

“socialismo”. Ou ainda “aristocracia” e “ferrovia”, “liberal” e “conservador” como termos políticos, 

“nacionalidade”, “cientista” e “engenheiro”, “proletariado” e “crise” (econômica). “Utilitário” e 

“estatística”, “sociologia” e vários outros nomes das ciências modernas, “jornalismo” e “ideologia”, 

todas elas cunhagens ou adaptações deste período. Como também “greve” e “pauperismo”. 

Imaginar o mundo moderno sem estas palavras (isto é, sem as coisas e conceitos a que dão 

nomes) é medir a profundidade da revolução que eclodiu entre 1789 e 1848, e que constitui a 

maior transformação da história humana desde os tempos remotos quando o homem inventou a 

agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Esta revolução transformou, e continua 

a transformar, o mundo inteiro (...)” 

 
Fonte: Eric J. Hobsbawn. A Era das Revoluções. RJ: Editora Paz e Terra, 1977, p.17 

 
Agora é com você: 
 
1. Quem é o autor do texto? Qual o nome do livro em que o texto foi publicado? 

 
 

2. Qual a importância das palavras citadas para o autor? Justifique sua resposta com trechos do 
texto. 
 
 

3. Com base nas palavras ressaltadas e nas datas presentes no texto, escreva o nome das 
revoluções às quais o autor se refere. 
 
 

4. Como a invenção da agricultura, da metalurgia e da escrita revolucionaram a vida dos seres 
humanos? 

 
 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 
Leia o texto e responda as questões: 
 

“(...) Conseguir um número suficiente de trabalhadores era uma coisa; outra coisa era conseguir 

um número suficiente de trabalhadores com as necessárias qualificações e habilidades. 

(...) Em primeiro lugar, todo operário tinha que aprender a trabalhar de uma maneira adequada à 

indústria, ou seja, num ritmo regular de trabalho diário ininterrupto, o que é inteiramente diferente 

dos altos e baixos provocados pelas diferentes estações no trabalho agrícola ou da intermitência 

autocontrolada do artesão independente. A mão-de-obra tinha também que aprender a 

responder aos incentivos monetários. Os empregadores britânicos daquela época (...) 

constantemente reclamavam da “preguiça” do operário, ou de sua tendência para trabalhar até 

que tivesse ganho um salário tradicional de subsistência semanal, e então parar. A resposta foi 

encontrada numa draconiana disciplina da mão-de-obra (multas, um código de “senhor e 



escravo” que mobilizava as leis em favor do empregador etc), mas acima de tudo na prática, 

sempre que possível, de se pagar tão pouco ao operário que ele tivesse que trabalhar 

incansavelmente durante toda a semana para obter uma renda mínima. Nas fábricas onde a 

disciplina do operariado era mais urgente, descobriu-se que era mais conveniente empregar as 

dóceis (e mais baratas) mulheres e crianças: de todos os trabalhadores nos engenhos de 

algodão ingleses em 1834-47, cerca de 1/4 eram homens adultos, mais da metade era de 

mulheres e meninas, e o restante de rapazes abaixo dos 18 anos.” 

 
Fonte: Eric J. Hobsbawn. A Era das Revoluções.Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1977, p.66-67. 

 
1. Explique as diferenças entre o ritmo de trabalho na indústria, no trabalho agrícola e no 

trabalho dos artesãos. 
 

2. De que maneira os empregadores britânicos forçaram os trabalhadores a entrar no ritmo de 
trabalho que a indústria necessitava? 
 

3. Por que mulheres e meninas constituíam mais da metade de todos os trabalhadores nos 
engenhos de algodão ingleses entre 1834 e 1847? Justifique sua resposta. 
 

4. De maneira geral, pode-se dizer que o trabalhador foi beneficiado ou prejudicado pelo 
processo de industrialização de seu trabalho? Justifique sua resposta. 
 

 
Saiba mais sobre a Revolução Industrial acessando: 
https://www.youtube.com/watch?v=qpxaj1XEPko 

 

GEOGRAFIA 

A GLOBALIZAÇÃO, que é o “encurtamento” das distâncias através de meios de 

transportes (navios, aviões, trens, carros...) e os meios de comunicação (internet, celular, 

telefone, computador, televisão, rádio...).  

   

 Esses meios permitem nos comunicarmos em instantes com pessoas que estão muito 

distantes de nós, viajarmos e chegarmos em outro canto do mundo em questão de horas, 

comprar produtos de outros países, conhecer a cultura, músicas, comidas de outros países, ver 

imagens e notícias sobre qualquer lugar do mundo, 

conhecer sem ir até o lugar, conhecer outras 

pessoas, vender produtos para diversos lugares, 

enfim, dá até uma impressão de que o planeta 

Terra ficou menor depois da globalização.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpxaj1XEPko


Esses são os pontos positivos dessa tal Globalização, mas ela também tem seu lado 

negativo, como notícias falsas, pedofilia mais acessível, conteúdos proibidos para menores de 

idade à fácil acesso, exposição da vida pessoal à qualquer um (bandidos e  pedófilos podem 

facilmente espionar nossas vidas através de redes sociais), enfim, existem muitas coisas 

negativas com a globalização, outro exemplo disso é o que estamos vivendo atualmente com o 

COVID-19, um vírus que começou na China, e logo se espalhou por todo o mundo causando uma 

Pandemia, pois as pessoas migram de um país para outro, seja para trabalhar, passear ou morar, 

com isso levaram o vírus de um lugar para outros.  

                                                                                                                     

Outro ponto importante que vale a pena destacar é que a globalização positiva não afeta a 

todos realmente, há muitas pessoas q não têm acesso à internet pois são extremamente sem 

condições financeiras, na globalização a desigualdade social é ainda mais acentuada, ou seja a 

Globalização é benefício exclusivo apenas de alguns.   

 

Com a Globalização as grandes marcas ficam ainda mais ricas, e as pequenas empresas 

acabam tendo que fechar pois não conseguem competir com esses grandes empresários que têm 

suas empresas globais se expandindo ainda mais, como por exemplo a Samsung, Coca-Cola, 

MC Donald’s, Pepsi e etc. 

                                              

De acordo com o texto acima responda as questões abaixo, se precisar pesquise na internet. 



1) Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha: 

 

a) Mercantilização da Economia 

b) Formação de Acordos Econômicos 

c) Cartelização      

d) Expansão das empresas globais                                                                                                                   

e) Censura aos meios publicitários                                                                                                        

 

2) Para o geógrafo Milton Santos, existiriam três 

mundos num só: a globalização como fábula, a 

globalização como perversidade e uma outra 

globalização.Com base na afirmação e na imagem, 

pode-se compreender que o processo de globalização: 

I. Possibilita que se viva numa aldeia global.                                                                                         

II. Permite que as fronteiras desapareçam.                                                                                             

III. Inclui e une todos os povos.                                                                                                             

IV. É benefício exclusivo de alguns. 

V.                                                                                                   

Está correto o que se afirma em:                                                                                                            

a) I e III b) II e IV c) I, II e IV d) apenas I e) apenas IV 

 

3) “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-

mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”.                                                                                                                         

(Disponível em: Mundo educação/ Globalização).                                                                                          

Os “graus diferentes” citados no texto referem-se:                                                                                             

a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de 

homogeneização cultural;                                                                                                                    

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em 

escala mundial. 

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política.                                                                                                                                                  

d) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta 

e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento.  

 



4) Quem se favorece mais com a Globalização? Países ricos ou pobres? Por quê?            

       

5) Cite três pontos positivos e três negativos da Globalização. 

POSITIVO NEGATIVO 

  

 

MIGRAÇÃO 

Vocês aprenderam em geografia que a população migra para outros lugares em busca de vida 

melhor, seja para fugir de um país que está em guerra, fugir da fome, buscar emprego, seja para 

fugir de um lugar com chances de frequentes desastres naturais, como furacões, terremotos, 

tsunamis. 

Aprenderam que há diversos tipos de migração (temporária, permanente, espontânea e forçada), 

aprenderam que chamamos de EMIGRANTES quem sai do lugar de origem e IMIGRANTES é 

quem chega em algum lugar que não é o da sua origem. 

Aprenderam as dificuldades que os migrantes ilegais sofrem, e que devemos respeitar à todos 

independente do lugar de origem. 

Viram que apesar do preconceito contra os imigrantes eles são fundamentais para os países 

europeus que sofrem com uma população envelhecida. 

Aprenderam qual é o continente mais populoso, viram o que é demografia, a distribuição desigual 

da população, como podemos classificar uma população através de pirâmides etárias e para que 

esse estudo é importante.                                                                                                                                            

Com essas informações e o conteúdo do seu caderno responda as atividades abaixo: 

1) A migração pode ser definida como:                                                                                                                   

a) A entrada de migrantes em um determinado país.                                                                                            

b) A saída de migrantes de um determinado país para outro.                                                                               

c) O deslocamento populacional pelo território de um país.                                                                                  

d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 

crescimento populacional.                                                                                                                                       

e) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população.                      

2) Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o 

nome de:                                                                                                                                                 

a) emigrante. b) forasteiro. c) imigrante. d) peregrino. e) gringo. 



3) Escreva nas linhas abaixo os motivos que levam uma pessoa migrar para outro lugar:     

4) Explique qual a razão do Brasil ter baixa densidade demográfica mesmo sendo populoso.  

5) A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940 [...]. 

Esse processo foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional atingiu o ápice, com 

taxas médias de crescimento de quase 3% ao ano. A partir daquela década, elas começaram a 

declinar até atingir 1,6% no censo de 2000 – e continuam em queda”. 

(LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. Editora Saraiva, 2005. p.322.)  

Sobre as variações no crescimento da população brasileira, assinale a alternativa que NÃO 

aponta um dos motivos de sua involução recente.                                                                                                       

a) Disseminação de métodos contraceptivos.                                                                                                        

b) Inclusão da mulher no mercado de trabalho.                                                                                                   

c) Intensificação do processo de urbanização.                                                                                                     

d) Controle estatal sobre os índices gestacionais.                                                                                                 

e) Difusão do planejamento familiar. 

6) Relacione os indicadores demográficos às suas respectivas definições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2,1,3,4 

b) 2,3,1,4 

c) 3,2,4,1 

d) 3,1,4,2                                                                                                                                                       

7 

 

 

 

7) Um indivíduo que chega em determinado país que não é o de sua origem é chamado de: 

a) emigrante.                                                                                                                                                              

b) forasteiro.                                                                                                                                                               

c) imigrante.                                                                                                                                                            

d) peregrino.                                                                                                                                            

e) gringo. 

 

8)  (UNESP) Cândido Portinari conseguiu retratar em suas obras o 

dia a dia do brasileiro comum, procurando denunciar os problemas 

sociais do nosso país. No quadro Os Retirantes, produzido em 

1944, Portinari expõe o sofrimento dos migrantes, representados 

por pessoas magérrimas e com expressões que transmitem 

sentimentos de fome e miséria.  

 

( 1 ) Taxa de 

natalidade      

 

( 2 ) Taxa de 

mortalidade  

 

( 3 ) Taxa de 

fecundidade    

 

( 4 ) Crescimento 

vegetativo                      

(  ) Número de óbitos ocorridos no período 

de um ano calculado a cada mil 

habitantes. 

( ) Representa a média de filhos por 

mulher ao longo de seu período fértil. 

( ) Número de nascidos vivos no período 

de um ano, excluindo o número de 

crianças que nasceram mortas, calculado 

a cada mil habitantes. 

( ) Representa a diferença entre a taxa de 

natalidade e a taxa de mortalidade no 

período de um ano. 



Sobre o tema desta obra, afirma-se:  

                                                                                                                 

I. Essa migração foi provocada pelo baixo índice de mortalidade infantil do Nordeste, associado à 

boa distribuição de renda na região. 

II. Contribuíram para essa migração os problemas de cunho social da região Sul, com altas taxas 

de mortalidade infantil. 

III. Os retirantes fugiram dos problemas provocados pela seca, pela desnutrição e pelos altos 

índices de mortalidade infantil no Nordeste. 

IV. Contribuíram para essa migração a desigualdade social, no Nordeste.                                                                           

 

É correto apenas o que se afirma em:                                                                                                               

a) I. b) I e II. c) II, III e IV. d) III e IV. e) IV. 

 

 

Tema: Principais grupos terroristas da atualidade 

Não há, ao menos por enquanto, uma definição oficial no plano internacional sobre o que é 
propriamente o terrorismo, mas se pode considerar como terrorista todo e qualquer ato ou 
organização que utilize métodos violentos ou ameaçadores para alcançar um determinado 
objetivo político. Assim, sequestros, atentados a lugares públicos e privados, ataques aéreos, 
assassinatos ou outras formas de agressão podem ser relacionados com o terrorismo. 

Como veremos, as definições de terrorismo são tão imprecisas que alguns grupos são 
considerados terroristas por alguns países e não por outros. A emergência desses grupos vem 
sendo uma tônica nos últimos tempos, sobretudo com a emergência do atual contexto 
da Nova Ordem Mundial. Todavia, a atuação dessas organizações é antiga, a exemplo do 
atentado de Sarajevo, em 1914, organizado pela organização Mão Negra e que culminou na 
morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. 
 

A seguir, destacaremos as organizações que são mais frequentemente mencionadas como 
os maiores grupos terroristas da atualidade, ou seja, apenas aqueles grupos que ainda se 
encontram em atividade. Não se trata de um ranking, haja vista que é difícil dizer qual grupo é 
mais importante ou mais perigoso. 
 

Al-Qaeda: Com nome que significa “a base” em árabe, essa é a organização terrorista 
mais conhecida do mundo, sobretudo em razão dos atentados às torres do World Trade Center, 
em 11 de setembro de 2001. Ela é 
majoritariamente composta por 
muçulmanos fundamentalistas e tem 
por objetivo erradicar a influência 
ocidental sobre o mundo árabe. Foi 
criada em 1980 para defender o 
território do Afeganistão contra a 
URSS, que buscava expandir o 
domínio socialista sobre o país. 
Inicialmente essa organização 
contava com o apoio dos EUA, mas 
rompeu relações com esse país no 
início da década de 1990. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/nova-ordem-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/nova-ordem-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/al-qaeda.htm


Boko Haram: o significado do seu nome é “a educação não islâmica é pecado”, sendo às 
vezes traduzido também como “a educação ocidental é pecado”. O Boko Haram é também uma 
organização antiocidental que objetiva implantar a sharia (lei islâmica) no território da Nigéria. Ela 
foi fundada em 2002, mas ganhou notoriedade maior em 2014 com o sequestro de centenas de 
jovens, além de uma série de atentados que resultou em uma grande quantidade de mortes. Os 
atentados mais radicais iniciaram-se em 2009, quando o então líder e fundador, Mohammed 
Yusuf, foi assassinado pela polícia nigeriana. 
 

Hamas: apesar de não ser considerado como um típico grupo terrorista por alguns 
analistas, o Hamas — sigla em árabe para “Movimento de Resistência Islâmica” — é temido pela 
maioria das organizações internacionais e Estados, sendo por isso classificado como tal. Ele atua 
nos territórios da Palestina, tendo como objetivo a destruição do Estado de Israel e a 
consolidação do Estado da Palestina. O seu braço armado é uma frente chamada de Al-Qassam, 
além de configurar-se também como um partido político que, inclusive, venceu as eleições em 
2006 e que hoje controla a Faixa de Gaza. Países apoiadores do Hamas, como Turquia e o 
Qatar, não consideram o grupo como uma entidade terrorista, mas sim uma frente política 
legítima. 
 

Estado Islâmico (EIIS): o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (EIIS) é um grupo terrorista 
jihadista que age nos dois referidos países, tendo surgido em 2013 como uma dissidência da Al-
Qaeda, inspirando-se nesse grupo. O seu líder é Abu Bakr al-Baghdadi, que liderou a Al-Qaeda 
no Iraque em 2010 e que havia participado da resistência à invasão dos Estados Unidos ao 
território iraquiano em 2003. O objetivo do EIIS é a criação de um emirado islâmico abrangendo 
os territórios da Síria e do Iraque. 
 

Talibã: o grupo Talibã é um grupo político que atua no Paquistão e no Afeganistão, 
também preocupado com a aplicação das leis da sharia. O grupo comandou o Afeganistão desde 
1996 até 2001, quando os EUA invadiram o país após os atentados de 11 de setembro. Com a 
retirada das tropas estrangeiras, o grupo vem fortalecendo-se e retomando o controle de boa 
parte do território afegão. 
 

ETA: seu nome é uma abreviação em basco para “Pátria Basca e Liberdade”. Trata-se de 
um grupo terrorista separatista que visa à criação de um Estado com a independência do País 
Basco em relação à Espanha. Criado em 1959, o grupo organizou vários atentados ao longo de 
sua história, mas vem gradativamente reduzindo o seu arsenal militar, tendo um provável fim nos 
próximos anos em razão da sua não aprovação por parte da população basca, que deseja a 
independência local sem o uso de armas. 
 

IRA: o Exército Republicano Irlandês também é um grupo militar separatista que objetiva a 
separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e sua anexação à República da Irlanda. Surgido 
no início do século XX e responsável por milhares de mortes por meio de atentados, o grupo 
depôs armas em 2005 depois de uma negociação firmada na década de 1990. Atualmente, o 
grupo utiliza meios políticos para o seu objetivo, mas ainda é considerado como uma ameaça à 
paz e à segurança internacionais. 
 

FARC: as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia é o único entre os grandes 
grupos terroristas da atualidade a declarar-se de esquerda, tendo surgido em 1964 como um 
braço informal do Partido Comunista da Colômbia. Assim como o Hamas, não são consideradas 
como grupo terrorista por muitos países. As FARC lutam pelo controle da Colômbia, alegando 
combater a hegemonia ideológica dos Estados Unidos sobre o país, atuando principalmente em 
guerrilhas, sequestros e controlando o tráfico de drogas. Recentemente, a organização vem 
firmando com o governo colombiano alguns acordos de paz sob a mediação diplomática da 
Venezuela. 
  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/boko-haram.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/o-radicalismo-islamico-grupo-terrorista-eiis.htm


Além desses grupos, existem dezenas (ou até centenas) de outros grupos terroristas de 
menor porte espalhados pelo mundo. Alguns outros grupos não mencionados aqui, tais como o 
Emirado do Cáucaso e os Tigres de Liberação do Tâmil Eelam, não constam na lista acima por 
terem sido recentemente derrotados ou terem perdido seus líderes ou interrompido suas 
atuações. 

Bibliografia: PENA, Rodolfo F. Alves. "Principais grupos terroristas da atualidade"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/grupos-terroristas-mundo.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 

 

Vamos exercitar: Faça uma tabela com os principais grupos terroristas da atualidade. Aproveite 
para pesquisar mais dados e informações para enriquecer essa tabela!  
  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - Capacidade Física 

Força: É a qualidade física que permite a um músculo ou um grupo muscular a produzir uma 

tensão e vencer uma resistência na ação de empurrar, tracionar, elevar, apertar, abaixar, 

segurar... 

Existem alguns tipos de força como a força estática, a dinâmica, a máxima, a resistência de força 

e a explosiva. 

A resistência de força, que envolve a resistência muscular, é a capacidade do músculo de resistir 

ao cansaço após muitas contrações. Exercícios de força, com muitas repetições e por muito 

tempo, representam a resistência muscular. Exemplos: barra, flexão de braço, abdominais. 

A potência muscular ou força explosiva é a força feita no menor tempo possível. Por exemplo, um 

soco no boxe, um chute no futebol, um salto no vôlei ou basquete. 

DESAFIO 

Agora que sabemos o que é a força e os tipos dela, vamos realizar dois desafios que irão utilizar 

dois tipos de força.  

Primeiro desafio irá fazer 02 séries de 15 flexões de braço.  

Obs.: se encontrar muita dificuldade poderá fazer com o apoio do joelho no chão. 

 

 



 

Segundo desafio é permanecer 1 minuto na prancha. Se possível filmar ou tirar fotos dos 

desafios, para assistirmos no retorno das aulas. 

 

 

Atividade 2 - Lutas 

Os primeiros sistemas de lutas evoluíram provavelmente junto com os seres humanos, porque a 

humanidade sempre teve que defender de animais ou mesmo de outros seres humanos. A luta é 

um dos esportes mais antigos do mundo. Sua origem pode ser rastreada em desenhos de até 15 

mil anos encontrados em grutas francesas. 

 

Pesquisa 

Registrem em seus cadernos as lutas, esportes de combate ou artes marciais de que já ouviram 

falar. Escolha uma e pesquise o máximo de informação sobre ela, sua origem e como é 

disputada. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

Atividade 1 - De acordo com a figura cromática faça o que se pede. No quadro A pinte com cores 

complementares, O B com cores análogas, o C pinte de forma monocromática  e no D faça um 

desenho figurativo usando formas geométricas e de a cor desejada 

A   B   C   D 

    

Atividade 2 - Impressionismo 

O Impressionismo foi um movimento artístico, que surgiu no século XIX na França, na qual se 

constituiu a descoberta em que as cores das pinturas pudessem representar as diferentes 

tonalidades, segundo a luz solar sobre as paisagens e cenas do cotidiano daquela época. 

Edouard Manet e Claude Oscar Monet foram alguns artistas importantes do Impressionismo. 

1- Pesquise pinturas do Impressionismo. Apenas para apreciação. 

 

2- Escolha um lugar de sua casa, em que tenha uma vista interessante, e fotografe o mesmo 

lugar e ângulo em diferentes períodos do dia: 

a) Nascer do sol 

b) Meio dia 

c) Pôr do sol 

 

3- Analisando as fotografias, preencha os espaços abaixo, com os tons de cores que 

predominam (misturando, se necessário): 

Nascer do sol Meio dia Pôr do sol 

   

4- Faça dois desenhos, um usando luz artificial e outra usando luz natural. 

 

 



Atividade 3 - O que são instrumentos musicais? 

Um instrumento musical é um objeto, construído com o propósito de produzir música. Os 

vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais 

comuns, a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. 

Classificação dos instrumentos musicais 

Existem muitas formas de classificar os instrumentos musicais, cada uma delas se presta 

melhor para cada finalidade. Existem classificações que levam em conta os conjuntos 

instrumentais tais como orquestras. Um exemplo é a classificação dos instrumentos da 

orquestra sinfónica que divide os instrumentos em cordas, sopros (subdivididos em madeiras e 

metais) e percussão. 

Os instrumentos de cordas 

Nos instrumentos de cordas, o som é produzido pela vibração de uma corda, quando esta 

é friccionada ou percutida. Esta vibração é geralmente amplificada pois a maioria destes 

instrumentos apresenta uma caixa de ressonância. Exemplos deste tipo de instrumentos são o 

violino, a viola, a guitarra ou o contrabaixo. A qualidade sonora destes instrumentos depende da 

combinação entre as cordas utilizadas e a caixa de ressonância que na maioria das vezes é feita 

em madeira. 

Alguns instrumentos de cordas 

   

Violino Contrabaixo Harpa 

 

Os instrumentos de sopro 

Os instrumentos de sopro são usualmente constituídos por tubos e o som é produzido pelo 

movimento do ar que se encontra no seu interior. Os diferentes sons relacionam-se cpm o 

comprimento da coluna de ar movimentado. São exemplos de instrumentos de sopro, as flautas, 

o saxofone, o clarinete ou a trompa. 

Alguns instrumentos de sopro 

   

Saxofone Trompa Flauta transversal 



Os instrumentos de percussão 

Neste tipo de instrumentos, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma 

superfície. Esta oscilação pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas, que podem 

ser de plástico ou de madeira. Exemplos deste tipo de instrumentos, são os tambores, as 

baterias, os xilofones ou os adufes. 

Alguns instrumentos de percussão 

  
 

Tambores Xilofone Bateria 

 

Atividades: 

1. Cite 10 instrumentos de corda. 

 

2. Cite 10 instrumentos de sopro. 

 

3. Cite 10 instrumentos de percussão. 

 

4. Pesquise e cite instrumentos musicais de origem africana e de origem indígena. 

Africanos Indígenas 

  

 

5. Acesse os links a seguir e responda: 

https://radioyande.com/default.php?pagina=blog.php&site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&p

ost_id=889 ; 

https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop/article/view/994 

6. Em quais produções atuais você identifica elementos da música indígena? 

 

7. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=ZsL_Uf1A2Fs e responda em 

quais produções atuais você identifica elementos da música africana? 

 

8. Você já ouviu músicas afro- brasileiras? Quais? 

https://radioyande.com/default.php?pagina=blog.php&site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=889
https://radioyande.com/default.php?pagina=blog.php&site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=889
https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop/article/view/994
https://www.youtube.com/watch?v=ZsL_Uf1A2Fs


INGLÊS 

TEXTO I  

De acordo com o texto responda as questões em português. Lembrando que no final das 

atividades tem explicação sobre os verbos: 

My parents 

My father worked hard until 6 o’clock yesterday. Then he phoned my mother and returned 

home by bus. 

When he arrived, my mother kissed my father and they talked for some minutes. 

Then she cooked a meal and prepared a nice salad. My father liked salad very much. After 

dinner they washed the dishes and watched a long film on TV. 

 

Questão 01 - Responda as questões abaixo: 

a) O que fez a mãe quando o pai chegou em casa? 

 

b) Retire do texto os verbos regulares. 

 

c) O que eles fizeram após terminar de jantar? 

 

d) Qual é o meio de transporte utilizado pelo pai ao retornar para a casa? 

 

Questão 02 - Leia a tirinha abaixo e faça o que se pede. 

 

 
 

 

a) Na tirinha, o personagem usou uma forma verbal no imperativo. Copie-a. 
 

b) Traduza a tirinha acima. 
 

c) Observa-se que no último quadrinho o guarda não fez a mesma recomendação à Magali, 
por quê? Justifique a sua resposta 

 
 
 



TEXTO II 
 
I will be happier here. 

Marina is an exchange student living in the United States. Recently, she moved to a new city to 
live with a new family. She wrote to her parents about her life. 

Dear Mom and Dad! 

I´m writing to tell you about the new family I´m living with. They are very nice! 

The Smith family is bigger than the Jones family. There are six people in it –father John, 
mother Hanna, their three children (Alex, Susie and Carl) and grandma Sarah. They are also 
friendlier than the Jones. They even prepared a welcome party for me! 

I liked the city, too. Concord is much smaller than Boston, but it is a pretty city. It is cleaner and 
quieter than Boston. 

My new school is O.K.I still don’t have many friends, but the girls here are nicer than the girls 
from my last school. At least they don’t think they are very prettier and better than everyone 
else. 

Well, I guess I will be happier here than I was in Boston. 

I miss you all but living in a foreign country is a great experience. I think it made me a better 
and stronger person. 

 
Love  
Marina 
 

Questão 01 - Traduza o texto acima.  
       
 
Questão 02 - Agora assinale as alternativas corretas de acordo com o texto. 
 

A) (      ) Marina está morando nos Estados Unidos. 
B) (      ) A nova família de Marina é grande. 
C) (      ) Concord é uma cidade grande. 
D) (      ) Concord é uma cidade limpa e tranquila. 
E) (      )  Marina tem muitas amigas na nova escola. 
F) (      ) Marina acha que vai ser feliz na nova cidade. 
G) (      ) As garotas da nova escola de Marina são muito bonitas. 

 
 

TEXTO III 
 

          O inglês possui muitos termos para se dizer “ mãe”, sendo o principal deles a 

palavra mother. Além desse, há também outras expressões utilizadas para demonstrar mais 

carinho, com o significado de mamãe. 

Mommy, mama, mom, momma e ma são mais comuns no inglês americano. 

Já mum e mommy estão mais presentes na Inglaterra. 

          Os americanos se referem ao Dia das Mães como Mother’s Day, já os britânicos também 

usam o termo Mothering Sunday, que significa algo como Domingo da Maternidade. 



Questões 01 - Traduza as frases que homenageiam as mamães e depois confeccione um lindo 

cartão para presenteá-la. 

a) I love you mom! Thanks for everything. 

 

b) I love you mommy.  

 

c) Happy Mother’s Day to the best mom in the world. 

 

d) Mama, you’re the most special person for me. 

 

e) Thanks for being my mommy. 

 

f) I cannot say with words how much I love you. 

 

g) Mom, I’ll love you forever and ever. 

 

h) Always be with me, mom. 

 

i) You’re an angel for me, mom. 

 

 
Verbos regulares 

Os verbos regulares no passado terminam por ed e tem a mesma forma para todas as pessoas. 

Exemplos: 

Work – worked Live -lived Dance -danced Stay - stayed 

 

Mas atentem-se aos verbos terminados em y precedido de vogal recebem ed. Quando o y for 

precedido de consoante, muda-se o y por i e acrescenta-se o ed 

Exemplos:  

play -played Study – studied Copy – copied Try - tried 

 

Forma imperativo: 

O imperativo indica uma ordem, um pedido ou um conselho. 

Em inglês, forma-se o imperativo tirando a partícula to do infinitivo. 

Exemplos: 

Drive slowly! (dirija devagar!) 

Turn the key ( Gire a chave) 

Stop ( Pare) 

Imperativo negativo 

 



Para formar o imperativo negativo em inglês, basta tirar a partícula to do infinitivo do verbo e 

colocar a negativa Don’t em seu lugar 

Don’t sit down, please (não sente,por favor) 

Don’t smoke, please (não fume,por favor) 

A palavra please significa por favor e é usada com o imperativo para indicar gentileza na maneira 

de expressar ordens ou fazer pedidos. 

 
Comparativo de Superioridade. 

 Aos adjetivos de uma só silaba, acrescenta-se o sufixo er+ than 

Old – older than 

Small -smaller than 

Cold – colder than 

 

 Aos adjetivos terminados em e acrescenta-se r + than 

Large- larger than 

Safe -safer than 

Nice -nicer than 

 

 Em adjetivos de uma sílaba que apresentam a sequência consoante + vogal + consoante, 

dobra-se a ultima letra e acrescenta-se er + than 

Big – bigger than 

Hot -hotter than 

Thin -thinner than 

 

 Em adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em y precedido de consoante troca-se o 

y por i e acrescenta-se er + than 

Dry – drier than 

Happy – happier than 

Easy – easier than 

 

Lembrando que comparativo é quando há comparação entre duas pessoas, objetos e animais. 
 
 

 
 
 
 
 

 


