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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 3º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

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

próprio roteiro. 

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

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

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

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

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

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

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

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

de colocar a data no início das atividades diárias. 

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

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

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

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

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

você e excelente para seu filho.  

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

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

 
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/   

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

Coronavírus: condenada a 27 anos vai para prisão domiciliar  

FONTE: AGÊNCIA ESTADO 26/03/2020 - 11:02  

Fabíola Perez / R7  

 A juíza Ana Helena Rodrigues Mellim, da Vara de Execuções Penais de São Paulo, 

mandou soltar Marilene Silva, condenada a 27 anos e 8 meses por crimes de corrupção passiva e 

estelionato, para a prisão em regime domiciliar, em razão da ameaça do coronavírus. Ela 

atualmente cumpre pena na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, e 

deixou a prisão na manhã desta quarta-feira (25). Segundo sua sentença, ela era intermediária de 

supostas fraudes ao INSS. 

 "Desde que assumimos o caso, já em fase de execução criminal, imediatamente 

apresentamos pedido de indulto humanitário em seu favor. Ela é portadora de diversas doenças 

graves há muito tempo, certamente sua manutenção no cárcere poderia levar a sua morte", 

afirmou o advogado Pedro Beretta, que defende Marilene. "Trata-se de uma decisão 

absolutamente humana, justa, atendendo a todos os critérios legais atualmente vigentes. A vida 

humana foi preservada, isso é o mais importante", completou o advogado, sócio do escritório 

Höfling Sociedade de Advogados.  

 Segundo a juíza, a "própria unidade prisional não negou a existência desses problemas, 

mas que até agora não impossibilitavam o cumprimento da pena da ré com dignidade, em regime 

fechado. Era tratada, inclusive sendo levada para fora da unidade sempre que necessário".  

 "Não obstante a sentenciada encontrar-se em cumprimento de pena no regime fechado, 

verifico que, diante da excepcionalidade da situação gerada pela presença da ameaça do COVID 

19, é o caso de deferimento da prisão domiciliar", escreveu.  

 De acordo com a magistrada, "Marilene foi condenada por crimes de estelionato e 

corrupção passiva - crimes sem violência ou grave ameaça, mas ainda assim graves - e restou 

comprovada a debilidade da saúde pelas doenças apresentadas, de modo que a prisão 

domiciliar, neste momento, é a medida mais adequada em face da pandemia do COVID-19, 

evitando-se assim a superlotação das Unidades Prisionais, a utilização em grande escala do SUS 

por pacientes de alto risco no caso de contraírem a doença e eventualmente até a morte da 

presa".  

 

Questão 1 - Pela sua estrutura, o texto apresentado é: 

a) (   )  Uma notícia.                      b) (   ) Uma crônica.                          c) (    ) Um poema. 

 

Questões 2 - O assunto principal do texto é:  

a) (     ) Sobre a forma como o coronavírus vem nos afetando.  

b) (     ) Sobre decisão judicial que leva condenada a cumprir pena domiciliar.  

c) (     ) Sobre a condenação de Marilene Silva a 27 anos de prisão.  
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Questão 3- Quem determinou a soltura de Marilene Silva para que a mesma cumpra pena 

domiciliar?  

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 - De acordo com o advogado de Marilene Silva, a sentença é favorável à preservação 

da vida humana. Transcreva a fala em que ele declara essa afirmação.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 - Que crime Marilene Silva cometeu para que fosse condenada a 27 anos e 8 meses 

de prisão?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 - Observe: 

Mal = é um advérbio, antônimo de bem. 

Mau = é um adjetivo, antônimo de bom. 

Exemplos:  

 Fui muito mal na prova final. (Fui muito bem na prova final.) 

 Rogério é uma pessoa que vive de mau humor. (Rogério é uma pessoa que vive de bom 

humor.) 

 Complete as frases abaixo com: mal ou mal  

a) Marilene Silva continuaria cumprindo sua pena na cadeia, no entanto a juíza Ana Helena 

Rodrigues Mellim não viu ________ nenhum em determinar sua prisão domiciliar.  

b) Marilene Silva poderia vir a passar _________caso continuasse na penitenciaria.  

c) O coronavírus tem causado um grande _________ em vários países.  

d) Esse vírus pode ser considerado o maior _________ dos últimos anos. 

e) Caso venha passar __________ com algum sintoma, procure ajuda médica. 
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Questão 7- Complete as frases referentes aos cuidados para se evitar o contágio do 

Coronavírus. Use o modo imperativo ( indicando uma ordem) dos verbos entre parênteses. 

a) __________ o nariz e boca ao espirrar ou tossir. (cobrir)  

b) ______________ os ambientes bem ventilados. (manter)  

c) Não ______________objetos pessoais. (compartilhar)  

d) __________ aglomerações se estiver doente. (evitar)  

e) __________ as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. (lavar) 

  

Questão 8- A palavra que caracteriza a disseminação do Coronavírus por grande quantidade de 

países, inclusive o Brasil é: 

a) (   )  Quarentena.               b) (   ) Isolamento.          c) (   ) Pandemia.           d) (   ) Contágio.  

 

Questão 9 - Passe o verbo do presente do indicativo para pretérito do indicativo. Veja modelo :  

 O primeiro caso do Coronavírus aparece em 1937.  

 

 O primeiro caso do Coronavírus apareceu em 1937.  

a) O Covid-19 assusta a população.  

_______________________________________________________________________________________  

b) A Organização Mundial da Saúde declara que o Covid-19 é uma pandemia.  

_______________________________________________________________________________________ 

c) Brasil encontra recursos para controlar a situação.  

_______________________________________________________________________________________ 

d) A quarentena diminui a contaminação.  

_______________________________________________________________________________________ 

e) O governo prorroga as medidas de isolamento.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Observe:  

Sujeito e predicado 

Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos: os termos 
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essenciais. 

A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. 

  Sujeito: termo sobre o qual a oração diz algo. 

Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas. 
        Sujeito 

 Predicado : termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. 

Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas.  

    Predicado 

 

Dica para encontrar o Sujeito: 

1º. Identificar o verbo.  

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

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.  

 

Questão 10 - Separe o sujeito e o predicado de cada oração, circulando o sujeito e grifando o 

predicado. 

 

a) Os meninos estão na quadra. 

b) O enxame entrou na colmeia. 

c) Algumas famílias passeiam pelo parque. 

d) Diversas crianças jogam bola no campinho. 

e) A cidade parece vazia hoje. 

f) O sol desponta no horizonte. 

g) Eles saíram mais cedo da academia. 

h) Nós iremos ao cinema hoje à noite. 

i) Eles vão visitar uma exposição de artes. 

j) O cãozinho saiu correndo pelas ruas. 

k) A festa vai ser muito animada. 

l) Meus primos foram viajar ontem. 

m) O médico vai conversar com os pacientes. 

n) O dia já está amanhecendo. 

o) Quatro pessoas telefonaram para você 

ontem. 

p) Meus avós paternos preparam um delicioso 

jantar. 

q) Vários times querem participar do 

campeonato. 

r) Todos os jogadores da equipe foram abraçar 

o técnico. 

s) Meus primos trabalham nessa loja. 

t) Nossa banda vai tocar amanhã. 

u) Seu computador está desligado? 

v) A chuva de ontem fez estragos na cidade. 

w) Esses filhotes de aves ainda não podem 

voar. 

x) Aqueles carros vão para a oficina amanhã. 

y) A mesma música tocou no rádio de manhã e 

à tarde. 

z) Um único candidato faltou ao debate. 
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Observe:  

Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito.  

Exemplo : A justiça dos homens pode falhar.  

                        Sujeito 

Núcleo do sujeito: justiça  

 

Questão 11- Grife o sujeito e circule o seu núcleo:  

 

a) A cadeira de balanço e o tricô inacabado lembravam-me os tempos de infância.  

b) Meu irmão e minha irmã estavam na creche da prefeitura.  

c) A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e 

de casas.  

d) Carlos e Ana reuniram-se em protesto no sindicato.  

e) A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental.  

f) As florestas nativas de São Paulo sobrevivem em pequena parte do território estadual.  

 

 

  

 

  

MATEMÁTICA 

 

REVISÃO: EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU 

De uma olhada nos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-XKSTjdGOI 

https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A 

https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA 

https://www.youtube.com/watch?v=m-XKSTjdGOI
https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A
https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig
https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA
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https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U 

https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk 

 

 Alguns outros exemplos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U
https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk
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PROBLEMAS ENVOLVENDO EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU 

https://www.youtube.com/watch?v=gXolvU91o8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5xG_aDPuB4 

https://www.youtube.com/watch?v=WrZpHUerlk4 

https://www.youtube.com/watch?v=QKp5XX8zfsk 

https://www.youtube.com/watch?v=T_1FA7bhKAc 

https://www.youtube.com/watch?v=QCKNBq7FAXM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gCT2yHmgt5I 

 

LEIA E OBSERVE AS LINGUAGENS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXolvU91o8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q5xG_aDPuB4
https://www.youtube.com/watch?v=WrZpHUerlk4
https://www.youtube.com/watch?v=QKp5XX8zfsk
https://www.youtube.com/watch?v=T_1FA7bhKAc
https://www.youtube.com/watch?v=QCKNBq7FAXM
https://www.youtube.com/watch?v=JdcpgTtotyQ
https://www.youtube.com/watch?v=gCT2yHmgt5I


14 
 

 

 

OBSERVE ESSES EXEMPLOS 
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VAMOS FAZER MAIS ALGUMAS 

 

CIÊNCIAS 

CONTEÚDO: 

 O sangue e a linfa 
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 Sistema circulatório: a 
circulação 

 Sistema urinário: a excreção 

 Sistema nervoso 
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HISTÓRIA 

As Treze Colônias 
 

As 13 colônias eram povoações instaladas pelos britânicos, na costa leste da América do 

Norte, no decorrer do século XVII. Os colonos se fixaram entre o oceano Atlântico e os montes 

Apalaches, constituindo o embrião dos futuros treze estados americanos. 

Situadas no litoral atlântico, as treze colônias se desenvolveram de maneira distinta entre 

si e marcaram profundamente a formação dos Estados Unidos. 

 

Mapa das 13 colônias em 1775 

As treze colônias eram constituídas por: 

1. Carolina do Norte 

2. Carolina do Sul 

3. Connecticut 

4. Delaware 

5. Geórgia 

6. Rhode Island. 

7. Massachusetts 

8. Maryland 

9. New Hampshire 

10. Nova York 

11. Nova Jérsei 

12. Pensilvânia 

13. Virgínia
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Formação das Treze Colônias 

Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607, com a fundação da cidade de 

Jamestown, na Virgínia. A ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha 

vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. 

Por discordar das ideias absolutistas e teológicas discutidas durante a Revolução Puritana, 

grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na 

América um novo lar para escapar das perseguições. 

Características das Treze Colônias 

Segundo a localização geográfica, as colônias da costa leste da América do Norte podem 

ser divididas em três: nordeste (Nova Inglaterra), centro e sul. 

Cada uma delas desenvolveu um perfil socioeconômico diferente. Vejamos: 

Colônias do Norte (Nova Inglaterra) 

A região norte das 13 colônias foi denominada Nova Inglaterra e compreendia os territórios 

de Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island e Maine. 

Os colonos se dirigiam ali especialmente em busca de liberdade religiosa e política. Assim, 

desenvolveram uma ligação muito forte entre a religião e a política, pois as decisões eram 

tomadas em assembleias na igreja. O clima era hostil e a agricultura não era rentável. Desta 

maneira, os colonos se dedicaram à pesca e à captura de baleias fazendo o porto de Boston a 

principal porta de saída e entrada de produtos. 

Apesar da mão de obra livre ser predominante, existiam africanos escravizados que faziam 

os trabalhos domésticos. Alguns eram livres, mas ainda assim tratados de forma inferior a uma 

pessoa branca. 

Colônias do Centro 

As colônias do centro estavam formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e 

Delaware. Nesta zona houve ocupação de holandeses, suecos e alemães, que gradualmente 

foram expulsos pelos colonos britânicos. 

Nessa região, o clima era mais favorável ao cultivo, e foi desenvolvida tanto a agricultura 

de subsistência como aquela que permita a venda de excedentes. 

O trabalho escravo convivia com a mão de obra livre. Igualmente, foram instaladas fábricas 

têxteis e de siderurgia. 

Ocorriam trocas comerciais entre colônias espanhola e portuguesa da América do Sul, que 

incluíam o tráfico humano com a África. 

OBSERVAÇÃO: Tanto as colônias do Norte e do Centro sofreram uma colonização de 

povoamento com as seguintes características: mão-de-obra livre, economia baseada no 

comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Eram 

sociedades mais democráticas. 

 

https://www.todamateria.com.br/revolucao-puritana/
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Colônias do Sul 

As colônias do Sul estavam constituídas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina 

do Sul e Geórgia. Ao contrário das colônias do norte, as áreas exploradas na região sul da costa 

leste tiveram uma ocupação distinta. Nessa região, o clima era subtropical, o que favoreceu a 

implantação da monocultura de produtos como arroz, algodão e tabaco. No Sul era mais comum 

o trabalho da lavoura ser realizado por negros escravizados. A produção era voltada basicamente 

para a exportação, e baseada na grande propriedade. Concluindo as colônias do sul eram 

exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o Pacto Colonial. Eram baseadas no latifúndio, 

mão-de-obra escrava, produção para a exportação para a metrópole e monocultura. Pacto 

colonial – as colônias do sul só podiam fazer comércio (compra e venda) com a Inglaterra por isso 

sofriam um maior controle. 

Nessas colônias desenvolveu-se uma sociedade menos democrática e mais aristocrata. A 

palavra aristocracia tem origem grega e significa "aristos", melhor e "cracia", poder. Desta 

maneira, aristocracia significa, literalmente, o "governo dos melhores". 

Aspectos Políticos das Treze Colônias 

As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os 

governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava responsável 

pelo recolhimento de tributos. 

Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e 

administrativa. Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da 

Inglaterra para se desenvolverem. Dois séculos mais tarde, este pensamento seria o indutor do 

processo de Independência. 

Ideias Iluministas 

Com a difusão das ideias iluministas da Europa e sua mensagem de liberdade política, os 

colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico.  

No plano ideológico, foram fundamentais para a eclosão do movimento emancipacionista 

as ideias iluministas, em especial as de John Locke. Tais influências chegavam às colônias 

através dos filhos das elites que haviam estudado nas universidades inglesas. Locke defendia a 

teoria do contrato social e afirmava que o Estado deveria ser capaz de garantir os direitos 

naturais e inalienáveis dos indivíduos. A não garantia destes dava aos cidadãos o direito de se 

rebelarem contra o governo, caracterizando, portanto, o direito de resistência à tirania dos 

governos considerados injustos. Além disso, John Locke defendia que a participação política 

determinava a validade de uma lei. Posto que as leis a que estavam submetidos os colonos eram 

votadas exclusivamente pelo Parlamento inglês, sem o consentimento dos americanos, aquela 

situação inevitavelmente se tornaria insustentável. No momento em que a Coroa aumentou a 

opressão por meio de um conjunto de leis repressivas, os colonos, influenciados pelo Iluminismo, 

questionaram a validade de tais atos. 
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A Independência das Treze Colônias 

A Grã- Bretanha era vista pelos Iluministas como a pátria da liberdade e das novas ideias.  

Mas em relação as colônias da América, o governo britânico era bastante                                                         

conservador: Mantinha o monopólio sobre o comércio de seus produtos e exigia das colônias a o 

cumprimento de regras mercantilistas, principalmente das colônias dos sul. 

Na metade do século XVIII, a Inglaterra se envolveu em uma guerra contra a França.  Foi 

uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. Foi chamada de Guerra dos Sete anos 

e a Inglaterra saiu vencedora.  

Como os custos da guerra foram altos, o governo britânico decidiu que as Treze Colônias 

deveriam assumir parte da dívida. A metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos 

colonos que habitavam, principalmente, as colônias do norte.  

Tomou medidas para acabar com o comercio colonial, fechou fábricas de tecidos e 

fundições de ferro e estabeleceu novos impostos sem consultar as assembleias coloniais, como 

era o costume. Com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os colonos fizeram 

protestos e manifestações contra a Inglaterra. Os colonos se sentiam cidadãos ingleses, e 

estavam sujeitos aos princípios legais que vigoravam na Metrópole. Os colonos argumentavam 

que “taxação sem representação é ilegal”. Isso quer dizer que os colonos só aceitariam as 

taxações se fossem votadas e aceitas por quem vai assumir o ônus do pagamento. Mas para 

Metrópole as colônias deveriam aceitar todas as imposições. 

Os colonos começaram a boicotar os produtos taxados, passaram a escrever e a divulgar 

protestos e a resistir a tirania. 

Principais impostos  

 Lei do Açúcar (1764) era um dispositivo que visava à redução dos encargos fiscais pagos 

pelos cidadãos ingleses, transferindo parte dessas obrigações para os colonos. A lei 

estabelecia impostos adicionais para a compra de açúcar e outros produtos estrangeiros, 

como artigos de luxo, vinho, café e seda. Com o aumento dos preços dos produtos 

estrangeiros, os colonos se viam na obrigação de comprar produtos diretamente dos ingleses 

ou das outras colônias inglesas, como o açúcar oriundo de colônias inglesas nas Antilhas. Tal 

medida afetava diretamente os envolvidos no comércio triangular, que, em muitos casos, 

adquiriam o melaço com melhores condições em outras regiões, como nas colônias francesas 

e espanholas da América Central, para viabilizar a compra de escravos na África. 

 Lei do Selo (1765) Essa lei determinava que documentos públicos, como jornais, cartazes e 

diplomas, fossem taxados. Essa medida foi a primeira a provocar uma reação organizada por 

parte dos colonos contra as leis mercantilistas, já que, diferentemente das outras taxações 

indiretas, os lucros obtidos através dessa cobrança eram encaminhados diretamente para os 

cofres da Coroa. 

 Atos Townshend (1767) Decretados pelo ministro da Fazenda, Charles Townshend, esses 

dispositivos taxavam produtos como chumbo, vidro, corantes e chá. As novas taxas 

retomavam o sistema de taxação indireta, anterior à Lei do Selo. Essas medidas foram 

acompanhadas da nomeação de novos funcionários para combater o contrabando nas 

colônias. Novas reações ocorreram, gerando, inclusive, um confronto direto entre colonos e 
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soldados britânicos que ficou conhecido como “o massacre de Boston”. A morte de cinco 

colonos fez com que o evento fosse usado na propaganda contra os ingleses. Novamente, 

assistiu-se à anulação das medidas por parte do Parlamento inglês. No entanto, desde a 

edição dos Atos Townshend, os americanos vinham se recusando a comprar o chá trazido 

pelos ingleses, pois, mesmo com os baixos impostos, os colonos não aceitavam o fato de 

estes serem cobrados pela Inglaterra. Além de boicotarem o chá inglês, os colonos, que 

aumentaram o consumo de café e de chocolate, atacaram o carregamento de chá de três 

navios da Companhia no porto de Boston, disfarçados de índios, no episódio que ficou 

conhecido como a “Festa do chá de Boston”. 

 Leis Intoleráveis (1774) Após os eventos que se seguiram à Lei do Chá, a reação do 

Parlamento foi dura. Um conjunto de leis foi aprovado visando a desencorajar os atos de 

rebeldia, e, por isso, essas leis foram chamadas pelos colonos de Leis Intoleráveis. Entre as 

medidas, destacavam-se o fechamento do porto de Boston, até que todo o prejuízo do 

lançamento do carregamento de chá ao mar fosse indenizado; a suspensão de todos os 

benefícios anteriormente concedidos à colônia de Massachusetts; o impedimento de toda e 

qualquer manifestação pública contra a metrópole; a transferência dos julgamentos de crimes 

cometidos em território americano para os britânicos, além da obrigatoriedade da concessão 

de alojamento por parte dos colonos aos soldados ingleses. 

Processo de Independência das Treze Colônias  

O que reuniu os colonos no momento da Independência não foi necessariamente um 

sentimento nacional e sim a rejeição à Inglaterra, principalmente após o reforço da política 

colonial. Inicialmente, parte da elite, principalmente dos sulistas, era contrária à luta contra os 

ingleses, pois os sulistas eram dependentes do mercado inglês. Havia também a preocupação 

com a radicalização do movimento, ou seja, o medo de que a separação levasse à rebeldia dos 

escravos e das classes populares em busca de maior liberdade. Entretanto, no momento em que 

perceberam que seus interesses estavam ameaçados, esses grupos passaram a protestar contra 

as pressões inglesas. A difusão das ideias contestatórias foi realizada a partir de sociedades 

secretas que reuniam os descontentes com as medidas inglesas. Era comum a leitura de textos 

iluministas, em especial os de John Locke. Os colonos estavam dispostos pegarem em armas 

para lutar pela sua independência. 

Em 1775 reunidos em Filadélfia, os colonos decidiram organizar o Primeiro Congresso 

onde foi reafirmada a fidelidade dos colonos ao rei inglês, mas exigiu-se o respeito aos seus 

direitos. Os participantes diziam defender os direitos naturais, como a liberdade, a vida e a 

propriedade, e firmaram um pacto de apoio mútuo. Também se comprometeram a manter o 

boicote aos produtos ingleses, a não vender produtos à Inglaterra ou à Companhia das Índias e a 

se reunirem novamente no caso do não atendimento das reivindicações e da revogação das Leis 

Intoleráveis. 

No ano seguinte o Segundo Congresso Continental (1775), também na Filadélfia, que 

contava agora com o apoio de todas as colônias. Após um início em que prevaleceram os 

argumentos dos conservadores, os representantes das colônias acabaram se posicionando a 

favor da separação. 

As discussões se mantiveram intensas até o dia 4 de julho de 1776, quando foi tornada 

pública a Declaração de Independência. Esta era composta de um preâmbulo com as causas 

para a separação, uma teoria sobre o novo governo a ser estabelecido e uma declaração de 

guerra à Inglaterra. Redigida em sua maior parte por Thomas Jefferson, em seu preâmbulo, fica 
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clara a influência do inglês John Locke: Após a Declaração, os colonos foram considerados 

rebeldes pelo rei George e iniciou-se a Guerra pela Independência. 

Guerra pela Independência 

A luta contra as tropas inglesas, iniciada em 1775, continuou ate 1781. Foi a Guerra de 

Independência, na qual os americanos contaram com a ajuda financeira e militar da França, 

Espanha e da Holanda países rivais da Grã-Bretanha.  Derrotados na Batalha de York Town, em 

1781, os britânicos só reconheceram a independência das colônias americanas em 1783, com um 

tratado assinado em Versalhes. Por esse tratado, o novo país incorporava também as terras do 

oeste, até o rio Mississipi. 

A Primeira Constituição dos Estados Unidos  

A Constituição Americana foi promulgada em 1787 e ratificada dois anos depois pelos 13 

estados americanos. Em 1791, a Carta Magna americana receberia o acréscimo da Carta dos 

Direitos, estabeleceu: 

 Determinou que a forma de governo fosse uma república presidencialista federativa. O poder 

estaria dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário, 

 Unificou o sistema monetário e de medidas que seria utilizado, 

 Os estados deveriam respeitar os direitos individuais dos cidadãos, 

 Estabeleceu o sistema bicameral: Congresso dos Deputados e Senado, 

 Criou-se a Suprema Corte, 

 O Chefe de Estado e do Governo seria eleito pelos cidadãos livres, através do Colégio     

Eleitoral. 

Foi acrescentada à Constituição americana em 1791 a Carta de Direitos a fim de garantir 

alguns direitos básicos ao cidadão comum. 

 Liberdade de expressão: todo o cidadão tem o direito de expor livremente suas ideias, 

 Praticar sua religião livremente, 

 Manter o silêncio durante uma interpelação policial, 

 Incluir acréscimos (emendas) à Constituição quando fosse necessário. 

A Constituição dos Estados Unidos foi a primeira no mundo a usar a palavra “povo” no seu 

preâmbulo: 

“Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a 

justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar 

os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e 

estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América”. No entanto o conceito de 

povo tinha um sentido mais restrito do que tem nos dias atuais. “Povo, para os grupos 

dominantes, significava basicamente “homens brancos, livres e politicamente ativos”. Durante 

muito tempo somente esses homens seriam considerados cidadãos. O restante da população os 

brancos pobres, os indígenas, os negros escravizados e as mulheres continuariam sem direitos.  
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https://www.sohistoria.com.br/ef2/independenciaeua/ acesso 24maio 2020 

https://www.todamateria.com.br/independencia-dos-estados-unidos/acesso 24 maio 2020 

Atenção: Assistam o vídeo no - youtube - Nerdologia - A revolução de independência dos 

EUA - https://www.youtube.com/watch?v=0DdJVUI5U5A 

 

Responda as atividades no seu caderno: 

1) Assinale a resposta certa. No norte das treze colônias, na chamada Nova Inglaterra, boa parte 

dos colonos que para lá imigraram, havia fugido da Europa em função de: 

a) Desemprego 

b) Falta de saneamento básico 

c) Perseguições religiosas 

d) Perseguições políticas 

 

2) As treze colônias que vão originar os Estados Unidos foram colonizadas da mesma 

maneira? Faça uma comparação entre as colônias do norte - centro e sul   nos aspectos: 

econômicos, sociais e políticos. 

 

3) Utilizando o quadro abaixo responda as questões: 

 

a) Qual tipo de colonização que dava mais lucro para a metrópole? Por quê? 

b) Existe diferença em relação à mão de obra usada em cada modelo de colonização? Explique. 

c) No caso da mão de obra livre, quem trabalhava? Estas pessoas que trabalhavam recebiam 

por seu trabalho? Podiam comprar coisas? 

d) Qual o tipo de colonização feita pelos ingleses na América do Norte mais se parece com a 

colonização portuguesa no Brasil? Por quê? 

e) Explique o Pacto Colonial. Esse sistema atendia a qual interesse? 

f) Em relação as sus colônias, a Grã- Bretanha era conservadora ou liberal? Explique. 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/independenciaeua/
https://www.todamateria.com.br/independencia-dos-estados-unidos/acesso
https://www.youtube.com/watch?v=0DdJVUI5U5A
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4) O que provocou a reação dos colonos contra a Metrópole (Inglaterra)? Relacione sua resposta 

com as ideias Iluministas, Guerra dos Sete Anos e o aumento dos impostos. 

 

5)  Quando da discussão, no Parlamento Inglês, das Leis do Açúcar e do Selo (1784 – 1765), os 

colonos ingleses da América recusaram-se a aceitar as medidas impostas, baseando-se: 

a) no fato de não estarem representados na assembleia que votou as taxas; 

b) no princípio da isenção de taxas concedido pela Coroa aos colonos; 

c) no direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência a leis injustas; 

d) nos direitos naturais do cidadão à vida, à propriedade e à busca da felicidade; 

e) nos prejuízos financeiros advindos do bloqueio aos produtos das Antilhas. 

 

6) Em 1774, as Leis Coercitivas ou, como foram chamadas pelos colonos, Intoleráveis. Tais leis: 

a) lançavam impostos sobre vidro e corantes; 

b) interditavam o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelos colonos;  

c) proibiam a emissão de papéis de crédito na colônia que, até então, eram usados como moeda;  

d) impunham aos colonos os custos do alojamento e fornecimento de víveres para as tropas 

britânicas enviadas para a colônia;  

e) enfraqueceram a autoridade do governador de Massachusetts.  

 

7) Veja a charge de Benjamim Franklin publicada no jornal Gazeta da Pensilvânia em 9/5/ 1754 

onde se lê a inscrição: “Join, or die” (Junte-se ou morra) e responda as questões: 

 

a) O que podemos observar na imagem apresentada? 

b) Qual pode ser o significado das letras escritas em cada pedaço da cobra na charge? 

c) O que Benjamim Franklin quis dizer com a frase: “junte-se ou morra”? 
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8) Explique a importância do Segundo Congresso Continental no processo de emancipação das 

Treze Colônias. 

 

9) Leia o texto e responda as questões: 

 

a) Com a Inglaterra derrotada e a proclamação da Independência das 13 colônias, qual o 

problema que ainda devia ser resolvido?  

b) Qual a dificuldade que teria que ser enfrentada 

c) Qual a forma de governo em que acontecem eleições para presidente?  

d) Quem foi o primeiro presidente eleito nos Estados Unidos?  

e) Por que a eleição dele era algo óbvio para o autor do texto 

 

10) Leia o fragmento do texto e responda à questão: “(...) a independência e a construção do 

novo regime foi um projeto levado adiante pelas elites das colônias. Escravos, mulheres e pobres 

não são os líderes desse movimento. A independência significou um fenômeno branco, masculino 

e latifundiário ou comerciantes”        (Karnal, Leandro) 

A partir das ideias do texto, explique os reflexos sociais da Independência dos Estados Unidos.  
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GEOGRAFIA 

1) Sobre as vegetações do mundo defina: 

a) tundra 

b) pradarias 

c) estepes 

d) savanas 

 

2) Como é o solo, a cobertura vegetal, a fauna, o clima e o aproveitamento econômico da Floresta 

de Conífera? 

 

3) Explique a importância dos incêndios naturais para o cerrado. 

 

4) Qual o benefício econômico para os países que detém uma grande biodiversidade? 

 

5) O que é o Protocolo de Kyoto? 

 

6) Para que serva o estudo dos biomas e sua distribuição ao redor do mundo? 

 

ARTE 

 

Pesquisar 

 O que é arte sacra 

 Arte sacra no Brasil 

 Características 

 Artista Mestre Ataíde 

 Artista José Joaquim da 

Rocha 

 Artista Aleijadinho 
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INGLÊS 

SIMPLE PRESENT 
 
O Simple Present é um tempo verbal que usamos para indicar ações habituais que ocorrem 
no presente, como verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. 

 

I walk to school. – Eu caminho para a escola. 

You ride your bike to school. – Você vai de bicicleta para a escola. 

He works near here. – Ele trabalha aqui perto. 

She takes the bus to work. – Ela pega o ônibus para o trabalho. 

We live with our parents. – Nós moramos com nossos pais. 

They use public transportation. – Eles usam transporte publico. 

        

Acima estão alguns exemplos; agora gostaria de falar sobre como montar uma frase no 

presente simples, porque como vocês notaram, o verbo BE – AM, IS e ARE não aparece. Por 

que? Porque não se encaixa no contexto, caso tenha ficado confuso, leia as frases acima em 

português e veja se dá para colocar é, está. 

        Voltando a estrutura. É a mesma estrutura que vimos anteriormente, só o verbo que mudará.  

Estrutura:         

 

 

               

  

 

          O que vier antes do verbo é SUJEITO;  e o que vier depois do verbo é COMPLEMENTO. 

No entanto, como temos vários verbos, não apenas três (3) como o BE, precisaremos pensar um 

pouco mais, veja o exemplo. 

   US Senate passes bill that could delist some Chinese firms 
 

Assim fica difícil! 

Uma dica.                     O “ES” indica que o verbo está na 3ª pessoa do singular                                                                                                                                                                       

US Senate passes bill that could delist some Chinese firms 

  SUJEITO    Verbo                      COMPLEMENTO 

SUJEITO VERB COMPLEMENTO 

  You   ride your bike to school. 
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O senado dos EUA aprova projeto de lei que pode retirar algumas empresas 

chinesas. 

 

Brazil hits 20,000 deaths as virus spreads in region. 

Brasil atinge 20.000 mortes com a disseminação de vírus na região. 

 

Observe a conjugação dos verbos to work e to pay 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

        A conjugação é bem simples, se observar, é só copiar o verbo e na terceira pessoa do 

singular que HE, SHE e IT acrescentar “S”, lembra do verbo be HE, SHE, IT = IS; agora 

somente o “S”. Lembrando que o “S” não indica plural. Outra coisa, o verbo “to work” 

(trabalhar) pode ser “funcionar”. 

The machine works properly. – A máquina funciona corretamente. 

     E claro, como toda regra, há exceções. 

     Vejas outras regras para usar “S” nos verbos. 

Verbos terminados em -o, -z, -ss, -ch, -sh, -x 

          É preciso acrescentar - es no final do verbo. 

Exemplos: 
 
to teach (ensinar) - teaches 

to watch (assistir) - watches 

to push (empurrar) - pushes 

to kiss (beijar) - kisses 

to go (ir) - goes 

to fix (consertar) – fixes 

           

       TO WORK – TRABALHAR 

  I WORK  - EU TRABALHO 

YOU WORK – VOCÊ TRABALHA 

HE WORKS – ELE TRABALHA 

SHE WORKS – ELE TRABALHA 

IT WORKS – FUNCIONA 

WE WORK – NÓS TRABALHAMOS 

YOU WORK – VOCÊS TRABALHAM 

THEY WORK – ELES/ELAS 

TRABALHAM 

      TO PAY – PAGAR 

  I PAY – EU PAGO 

YOU PAY – VOCÊ PAGA 

HE PAYS – ELE PAGA 

SHE PAYS –ELA PAGA 

WE PAY – NÓS PAGAMOS 

YOU PAY – VOCÊS PAGAM 

THEY PAY – ELES/ELAS 

PAGAM 
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Verbos terminados em -y precedido de consoante 

        Retira-se o -y e acrescenta-se -ies 

Exemplos: 
 
to fry (fritar) - fries 

to fly (voar) - flies 

to study (estudar) - studies 

to worry (preocupar-se) – worries 

 
Verbos terminados em -y precedido de vogal 

         Acrescenta-se somente o -s. 

Exemplos: 
 
to say (dizer) – says 
 
to play (brincar; jogar) - plays 

  

OBSERVAÇÃO:Com pronomes indefinidos como somebody, nobody, everybody, nothing, 

everything, usa-se o verbo na terceira pessoa: 

Nobody likes you. (Ninguém gosta de você.) 

Everybody hates Chris. (Todo mundo odeia o Chris) 

 

1. Com os verbos terminados em -ss, -sh, -ch, -x, -z e -o, acrescenta-se -es a eles para formar o 
Presente Simples com a terceira pessoa do singular (He, She, It): 

- Wash: She washes her hair every day. (Ela lava o cabelo todos os dias.) 

- Kiss: My friend always misses the school bus. (Meu amigo sempre perde o ônibus escolar.) 

- Go: He goes to work by bus. (Ele vai ao trabalho de ônibus.) 

- Watch: She only watches horror movies. (Ela só assiste filmes de terror.) 

- Buzz: Bee buzzes among the flowers. (A abelha produz um zumbido entre as flores.) 

- Fix: My cousin fixes cars at his garage. (Meu primo conserta carros em sua garagem.) 

- Do: My husband does the dishes after dinner. (Meu marido lava a louça depois do jantar.) 

 

2. Se os verbos terminarem em -y precedido de consoante, troca-se o -y por -i e acrescenta-se -
es a eles para formar o Presente Simples com a terceira pessoa do singular (He, She, It): 

- Try: My teacher tries to help me learning English. (Minha professora tenta me ajudar a aprender 
inglês.) 

- Fly: The little bird flies so high. (O pequeno pássaro voa tão alto.) 
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- Study: My neighbor studies engineering. (Meu vizinho estuda engenharia) 

- Cry: She cries whenever we argue. (Ela chora sempre que discutimos.) 

 

3. Para a 3ª pessoa do singular (He, She, It), o verbo to have possui a forma has: 

He has lots of friends. (Ele tem muitos amigos.) 

She has red hair. (Ela tem cabelo ruivo.) 

 

                         English Activity 

 

Questão 1- Circule os verbos nas frases abaixo. 

a) The earth goes round the sun. 

b) It snows a lot in winter in Russia. 

c) We live in Texas. 

d) My mother never lies. 

e) The course starts next Sunday. 

f) My son lives in London. 

g) My brother’s dog barks a lot. 

h) Tomorrow early morning first I go to 

morning walk. 

i) The train leaves in ten minutes. 

 

Questão 2- Complete as frases com a forma correta dos verbos. 

a) My family and I ______ (live/lives) in the suburbs. My wife and I _______(work/works) near 

here, so we _______(walk/walks) to work. Our daughter Annella _______(work/works) 

downtown, so she ________she (drive/drives) to work. Our son doesn´t drive. He 

_______(ride/rides) his bike to school. 

 

b) My parents ________(live/lives) in the city. My mother _________(take/takes) a train to work. 

My father is retired, so he doesn´t work now. He also _______(use/uses) public transportation. 
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Questão 3- HELLO AND GOOD-BYE 

Você conhece estas expressões? Quais são usadas para dizer OLÁ e quais são usadas para 

dizer TCHAU. Complete o quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLO                                                        GOOD-BYE 

Bye                           How are you? 

Good morning         How´s it going? 

Good night              See you later 

  

 
Hey                                 See you tomorrow 

Have a good Day          Talk to you later 

Hi                                    What´s up? 


