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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 – 7º ANO 

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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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 

tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet  

 

Leia a tirinha abaixo e responda a questão 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:http://revistaescola.abril.com.br/lingua -portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos- 428892.shtml. Acesso em: 25 mai 2012. Adaptado) 

 

QUESTÃO 01  

As personagens da tirinha estão em uma: 

a) editora. b) gráfica. c) escola. d) biblioteca. 

 

 

Leia os textos a seguir e responda a questão 2. 

Texto I 

Animais em perigo 

    Adorei a reportagem “Sobrou só 1” (número 5, ano 14), que mostrou as ararinhas da Bahia. 

É muito bom saber que a SUPER se preocupa com a ecologia. Infelizmente existe muita gente 

por aí que sacrifica a natureza por causa da ganância e do lucro fácil. 

Carlos César Curi - via internet 
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Texto II 

Exigências 

    Muito comovente a história da ararinha-azul. Mas achei o macho bastante exigente. É triste 

ver tantas tentativas de procriação darem errado. 

                                                                                         Cláudia Guimarães - Ipameri, GO 

(Disponível em: http://super.abril.com.br/cultura/leitores-via-e-mail/. Acesso em: 30 maio 2017.) 

QUESTÃO 02  

Em relação à história da ararinha-azul, percebe-se que os autores dos textos I e II apresentam 

opiniões. 

a) opostas. 

b) divergentes. 

c) excludentes. 

d) complementares. 

 

Leia atentamente o próximo texto para responder as questões 3 e 4. Ele também irá 

ajudá-lo a ampliar seu conhecimento para as próximas questões  

TEXTO III 

Você sabia?... 

        A literatura de cordel é um tipo de poesia popular oral e improvisada, também impressa em 

folhetos. Esses folhetos eram expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, lá em 

Portugal, o que deu origem ao nome. No Nordeste do Brasil, herdamos o nome, mas a tradição 

das cordas não permaneceu. O cordel é escrito em forma rimada e alguns poemas são ilustrados. 

Os autores, ou cordelistas, recitam os versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados 

de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para 

conquistar os possíveis compradores. 

 Texto adaptado do site pt.wikipedia.org/wiki 

QUESTÃO 03  

O texto acima tem informações interessantes! Tente descobrir pelas pistas que estão no texto 

acima o que quer dizer cadenciada. Depois, confira no dicionário se a sua ideia se aproxima da 

definição da palavra. 

 

QUESTÃO 04  

O nosso “passeio” nos levou para o Nordeste brasileiro, lá encontramos a literatura de cordel. Em 

sua opinião, que contribuição essa tradição portuguesa trouxe para a nossa cultura? 

 

Agora vamos falar de poema, ou será poesia? 

Para começar, você sabe qual a diferença de poema e poesia? Então leia o quadro a seguir com 

atenção: 
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 Leia atentamente:  

 

 

QUESTÃO 05  

No poema, a repetição dos termos “E outros” e “E outras”, sugere a: 

a) enumeração de palavras iguais. 

b) possibilidade de uso das palavras. 

c) intensificação de novas possibilidades. 

d) minimização de perspectivas diferentes. 

 

 

Você conhece o Patativa de Assaré? 

 

O poema é um gênero textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. Já 

a poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, músicas e 

textos. Então, todo poema é considerado poesia, porém nem toda poesia precisa ser um poema. 

Resumindo, o poema é voltado para a estrutura, versos e estrofes. A poesia é a sentimento 

expresso, a beleza, uma forma de arte ao se expressar de diversas formas. 

Ele chamava-se Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa de Assaré 

(Assaré, Ceará). Nasceu em 5 de março de 1909 e morreu em 8 de julho de 2002. Foi um 

poeta popular, compositor, cantor e cordelista brasileiro.  



8 
 

Abaixo, leia as duas primeiras estrofes de uma de suas poesias: 

O Sabiá e o Gavião 

 

Eu nunca falei à toa. 

Sou um cabôco rocêro, 

Que sempre das coisa boa 

Eu tive um certo tempero. 

Não falo mal de ninguém, 

Mas vejo que o mundo tem 

Gente que não sabe amá, 

Não sabe fazê carinho, 

Não qué bem a passarinho, 

Não gosta dos animá. 

Já eu sou bem deferente. 

A coisa mió que eu acho É num dia munto 
quente 

Eu i me sentá debaxo 

De um copado juazêro, 

Prá escutá prazentêro 

Os passarinho cantá, 

Pois aquela poesia 

Tem a mesma melodia 

Dos anjo celestiá 

QUESTÃO 06  

Após ler a poesia de Patativa de Assaré, comente com suas palavras o que você entendeu:  

 

QUESTÃO 07  

Agora escreva em seu caderno todas as palavras que não conhecia na poesia:  

______________________________________________________________________________ 

Leia mais uma poesia de cordel, também escrita por Patativa do Assaré: 

 

Cresci entre os campos belos 

De minha adorada Serra, 

Compondo versos singelos 

Brotados da própria terra, 

Inspirados nos primores 

Nos campos com suas flores 

De variados formatos 

Que pra mim são obras-primas, 

Sem nunca invejar as rimas 

Dos poetas literatos. 

(Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001). 

QUESTÃO 08  

O poema lido tem a finalidade de: 

a) contar uma história de vida.  

b) caracterizar a Serra, onde vivia o poeta.  

c) destacar a importância da criação de versos.  

d) criticar a obra dos poetas literatos.  

 

QUESTÃO 09  

Em todos os versos, nota-se a marca da 1ª pessoa, exceto em: 

 

a) “Cresci entre os campos belos”. 

b) “De minha adorada Serra”.  

c) “Brotados da própria terra”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 
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QUESTÃO 10  

Registra-se um traço da linguagem informal em: 

 

a) “Compondo versos singelos”. 

b) “Inspirados nos primores”. 

c) “De variados formatos”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 

 

Leia o poema abaixo e responda as questões 11 e 12.  

Ritmo 

Na porta 

A varredeira varre o cisco 

varre o cisco 

varre o cisco 

 

Na pia 

a menininha escova os dentes 

escova os dentes 

escova os dentes 

 

No arroio 

a lavadeira bate roupa 

bate roupa 

bate roupa 

 

até que enfim 

se desenrola 

toda a corda 

e o mundo gira imóvel como um pião! 

  

(Vera Aguiar. Poesia fora de estante 1995.p.96) 

 

QUESTÃO 11  

No poema, o mundo é comparado a um pião. 

a) Para colocarmos um pião em movimento, é preciso fazê-lo rodar com uma corda ou fieira. No 

poema que ações fazem o mundo entrar em movimento até ficar girando como um pião? 

 b) Explique essa aparente contradição: como pode o mundo girar se ele está imóvel? 

QUESTÃO 12  

Observe as três primeiras estrofes do poema. Elas têm uma estrutura semelhante: primeiramente, 

apresenta-se o local da ação, depois o sujeito da ação e, por fim, a ação praticada. 

a) Que verso de cada uma das estrofes indica o local da ação? 

(     ) 1º verso (      ) 2º verso (    ) 3º verso 

NOTA:  Verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. Rima é o som das 

repetições de palavras ou letras 

 

linguagem formal, também chamada de "culta" é o uso correto das normas gramaticais bem 

como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a 

linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e 

despreocupada com as normas gramaticais. 
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PRODUÇÃO ESCRITA 

Agora é sua vez! 

Que tal unirmos dois gêneros em um? Com os conhecimentos adquiridos sobre HQ 

(História em quadrinhos) e poema e poesia, crie em seu caderno um HQ a partir do poema 

“Bolhas” de Cecilia Meireles. Sua HQ deverá conter no mínimo seis (6) quadros. . 

                                                          

BOLHAS 

Olha a bolha d’água 

 No galho! 

Olha o orvalho! 

 

Olha a bolha de vinho 

 Na rolha! 

Olha a bolha! 

 

Olha a bolha na mão 

 Que trabalha! 

 

Olha a bolha de sabão 

 Na ponta da palha: 

 Brilha, espelha 

 e se espalha. 

 Olha a bolha! 

 

Olha a bolha 

 Que molha 

mão do menino: 

 

A bolha da chuva da calha! 
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GRAMÁTICA 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção anote as explicações em seu caderno, pois irá utilizar durante todo ano, 

volte as explicações várias vezes para sanar suas dúvidas e compreender melhor. 

 

 

QUESTÃO 01  

Marque nos itens abaixo (1) para verbos flexionados no modo Indicativo; (2) para os verbos 
flexionados no modo Subjuntivo e (3) para os verbos flexionados no modo Imperativo. 
 
a) (    )  Vá ao colégio! 
b) (    ) Eu fui ao colégio.  
c) (    ) Não jogue lixo no chão! 

d) (    ) Se eu vendesse meu carro, teria mais 
dinheiro. 
e) (    ) Eles esperaram quase duas horas. 
f) (    ) Que eles fiquem  felizes.      

  
QUESTÃO 02  

No período: “Tome cuidado com aquilo que é dito”. Os verbos grifados estão respectivamente: 
 
a) modo indicativo, modo imperativo.                c) modo imperativo, modo indicativo.  

b) modo subjuntivo, modo indicativo.                d) modo indicativo, modo subjuntivo. 

 

 
 

QUESTÃO 03 

“Eles voltaram para dentro, e ela o colocou sentado”. “Deu-lhe um copo d’água e fez de tudo 
para acalmá-lo” (Irene N. Watts). As formas verbais destacadas no trecho se encontram no 
tempo: 
 
a) presente do modo subjuntivo                 c) passado do modo subjuntivo 
b) passado do modo indicativo                   d) presente do modo indicativo 

NOTA: FLEXÃO DO VERBO QUANTO AO MODO   

Modo indicativo - Expressa ideia de certeza, real. Ex.: Eu estudo todos os dias. 

Modo subjuntivo - Expressa dúvida, incerteza, possibilidades.  

Ex.: Se eu estudasse todos os dias, aprenderia mais. 

Modo imperativo - Expressa ideia de ordem, conselho ou pedido. Pode estar na forma 

afirmativa ou na forma negativa. Ex.: Estude mais. (forma afirmativa) Não brinque com isso. 

(forma negativa) 

NOTA: FLEXÃO DO VERBO QUANTO AO TEMPO 

Modo indicativo – o tempo é dividido em: presente, passado (pretérito imperfeito, pretérito perfeito e 

mais-que-perfeito) e futuro (futuro do presente e futuro do pretérito). 

Modo Subjuntivo – o tempo é dividido em: presente, pretérito imperfeito e futuro. 

Modo Imperativo – é dividido em forma afirmativa e forma negativa. 
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Observe a tirinha de Fernando Gonsales: 

 

 
(Tirinha de Fernando Gonsales, do livro Nem tudo que balança cai. São Paulo: Devir, 2003. p.16) 

 
QUESTÃO 04  

Sobre os verbos do primeiro e segundo quadrinhos, “abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, 
pula”, estão no modo verbal: 

a) modo indicativo             b) modo subjuntivo                 c) modo imperativo 

 
QUESTÃO 05  

Complete as frases com há ou a:  

a) Daqui ___ três anos atingirei ___ maioridade.  

b) ___ seis semanas que não vejo Juliano. 

c) Estou te esperando ___ horas. 

d) O sino soará daqui ___ cinco minutos. 

e) Chegou ___ cerca de duas semanas. 

f) Não nos vemos ___ alguns anos. 

g) Naquele lugar, ___ uma vila com casas bem antigas. 

h) Quando ___ uma semana eu disse que iria à Austrália, ela reclamou. 

i) ___ poucos quilômetros da cidade, ___ uma feira de antiguidades. 

j) ___ muito tempo que não ___ mais vagas naquela empresa. 

NOTA: Há - representa uma forma do verbo haver. Possui o sentido de “existir”, “faz”. É conjugado 

na 3ª pessoa (ele/ela) do singular do presente do indicativo.  

Ex. Há muitas pessoas no mundo. (Existem muitas pessoas no mundo)  
      Há seis dias que não o vejo. (Faz seis dias que não o vejo) 
 
A - O “a” é um artigo definido utilizado antes de substantivos e diferente do “há”. Também, pode 

ser utilizado quando estamos nos referindo à distância e para falar de uma ação futura. 

Ex.: Daqui a três dias...  Estamos morando a cinco quilômetros do centro. 

https://www.todamateria.com.br/verbo-haver/
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Questão 6 

Para estar de acordo com a norma-padrão, a frase abaixo deve ser completada.  “Esperamos 
que, daqui _______alguns anos, não tenhamos de lidar ______ com os mesmos problemas que 
enfrentamos já _______ duas décadas no Brasil”.  

A sequência de palavras que completa as lacunas acima de acordo com a norma-padrão é: 
 
a) a – mas – há  
b) há – mas – há 

c) a – mais – a 
d) há – mais – a 

e) a – mais – há  

  

 
QUESTÃO 07  

Complete as frases com os advérbios destacados: 

HOJE - AQUI - ATENCIOSAMENTE - BASTANTE - NÃO 

 a) ____________ é o meu aniversário.   
 b) Nós já chegamos ____________, no lugar que foi combinado. 
 c) Estou com ____________ frio. 
 d) Leia ____________ as instruções para a instalação do novo aparelho doméstico.  
 e) ____________ devemos abandonar os animais. 
 
QUESTÃO 08  

Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em:  

a) Ela permaneceu muito calada. 
b) Amanhã, iremos à escola. 
c) O menino, ontem, cantou harmoniosamente. 

d) O jogo realizou-se hoje, tranquilamente. 
e) Talvez eu compareça ao seu aniversário.

NOTA: 

Mas - Eu falo, mas ele nunca me ouve. (porém) 

Mais - Isto é o que mais gosto de fazer! (aumento de quantidade) 
 

NOTA: ADVÉRBIOS: Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste 

em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Sua 

classificação tem relação direta com a circunstância que expressam, podendo ser de tempo, 

lugar, modo, negação, intensidade, afirmação ou dúvida.  

Exemplos:  

A aluna fala calmamente. (advérbio de modo – como fala) 

Ficou bastante irritada. (advérbio de intensidade - o quanto)  

Hoje eu não trabalhei. (advérbio de tempo/ advérbio de negação – quando /negação) 

Amanhã, iremos ao teatro. (advérbio de tempo/ advérbio de lugar – quando/ onde) 

NOTA: SUJEITO: É o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. 

      A pequena flor recebia cuidados todos os dias. 

      Meus dois filhos moram longe de mim. 

      PREDICADO: É o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. 

      A pequena flor recebia cuidados todos os dias. 

      Meus dois filhos moram longe de mim. 
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QUESTÃO 09  

Separe com uma barra ( / ) o sujeito do predicado: 
 
a) Chaves, Chiquinha e Seu Madruga são personagens humorísticos. 
b) Muitos estudantes não responderam às questões propostas. 
c) Marcela parece muito cansada pela manhã. 
d) Eu pratico muitos esportes. 
e) Morreu o senhor Ernesto. 

 

QUESTÃO 10  
Grife os sujeitos e circule seus núcleos. 
 
a) Deus é perfeito! 
b) As vacas brancas e os touros pretos 
pastavam. 

c) A prova era difícil! 
d) Meus irmãos brigam demais! 

 
QUESTÃO 11  

Faça uma pequena análise sintática das orações abaixo, completando o que se pede: 

a) O gato caçou o rato. 
 
Sujeito: _______________________________________________________________________ 

Núcleo do sujeito:_______________________________________________________________ 

Tipo de sujeito:_________________________________________________________________ 

Verbo:________________________________________________________________________ 

Predicado:_____________________________________________________________________ 

 

NOTA: NÚCLEO DO SUJEITO: É a palavra principal do sujeito. Pode ser um 

substantivo, um numeral ou um pronome. 

     Um gato de pelos longos / dormia no telhado da casa. 

          núcleo 

     Michele e eu / fomos viajar para a praia. 

          Núcleos 

TIPOS DE SUJEITO: São 4 tipos: sujeito simples, composto, desinencial e 

indeterminado. 

      Veremos somente os dois primeiros:  

      Sujeito simples: é aquele que contém somente um núcleo, como no primeiro 

exemplo. 

      Sujeito composto: é aquele que contém mais de um núcleo, como no segundo 

exemplo. 
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b) As plantas e os animais precisam de cuidados diários. 
 
Sujeito:_______________________________________________________________________ 

Núcleo do sujeito:_______________________________________________________________ 

Tipo de sujeito:_________________________________________________________________ 

Verbo:________________________________________________________________________ 

Predicado:_____________________________________________________________________ 

Teoria da Matemática 
 

Números Inteiros 

Até agora trabalhamos com o conjunto dos números naturais, formados pelos números 

inteiros e positivos. Com o passar do tempo, a humanidade necessitava expandir esse conjunto e 

se utilizar dos números negativos para indicar: altitudes, temperatura, dívidas, saldo de gols, 

saldo bancário e até mesmo, os anos no calendário cristão, onde o ano zero se caracteriza 

pelo nascimento de Cristo, os anos anteriores a isso são negativos e recebem a sigla a.C. 

(antes de Cristo) e os posteriores a esse evento d.C.( depois de Cristo).  

    Reunindo os números negativos, o zero e os números positivos, formamos o conjunto 

dos números inteiros relativos, que será indicado por Z. 

Z = {…., – 4, – 3, – 2, – 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4,…..} 

Observações importantes: 

● Os números inteiros positivos podem ser indicados com ou sem o sinal +. 

● O número zero não é positivo nem negativo e está localizado no centro da reta numérica, 

assim, os números à direita são positivos e os números à esquerda são negativos. 

 
 

http://educadormatematico.wordpress.com/2009/04/29/numeros-inteiros/
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● Quanto mais afastado do zero estiver o número negativo, menor é esse número, dessa 

forma,  - 4 < - 2 ,  - 3 > - 5  e  - 4 < 7 

● O antecessor de um número negativo é o número que estiver à esquerda dele, assim, o 

antecessor de -5, será o -6, dessa forma, o sucessor do número negativo é o número que 

estiver à direita dele, por exemplo, o sucessor de -5 é o número -4. 

 

● A sequência de números inteiros é contínua infinitamente no sentido negativo e no sentido 

positivo, ou seja, não há começo nem fim no conjunto dos números inteiros e todos os números 

inteiros tem antecessores e sucessores. 

● Definimos como módulo ou valor absoluto de um número a distância do ponto 

correspondente do número até a origem. Assim, o módulo de - 5 é igual a 5 ou o valor absoluto 

de - 5 é 5, assim como o módulo ou valor absoluto de +5 é 5. Matematicamente representamos 

por │- 5│= 5. 

 

● Números opostos ou simétricos são números com sinais opostos que se localizam a 

mesma distância do zero. Dessa forma dizemos que o oposto de 6 é -6, ou o simétrico de 6 é -6.  

 

Exercícios 

1) Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. 

 

( ) O módulo de um número inteiro negativo é um número natural. 

( ) O oposto do módulo de um número inteiro negativo é um número inteiro negativo. 

( ) O oposto do simétrico do número + 65, é – 65. 

( ) O dobro do módulo de – 23 é – 46. 

( ) Em uma reta numérica, a distância do número – 6 até o número 5 é 11. 
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2) Observe a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Use números 

inteiros positivos ou negativos, para escrever a temperatura registrada nas cidades. 

a) Curitiba: ________________   

b) Salvador:_______________ 

c) Gramado: _______________ 

d) São Paulo: ______________ 

e) Rio de Janeiro: ___________ 

f) São Joaquim:_____________ 

 

3) O esquema a seguir indica o quadro de controle do elevador de uma loja. Sabendo que a loja 

tem andares acima e abaixo do térreo, use números inteiros positivos e negativos para indicar 

cada um dos andares. 

 

 

4) Usando números inteiros positivos e negativos, indique simbolicamente: 

Ex.: um saldo de 13 gols a favor: +13gols 

a) Um saldo de 13 gols sofridos:    

b) Uma profundidade de 100 metros:    

c) Um lucro de R$700,00:    

d) Um crédito de R$ 800,00:    

e) Uma temperatura de 23ºC abaixo de 

zero:___ 

f) 700 m acima do nível do mar:    

g) Um saldo de 7 gols contra:    

 

5) Nas seguintes afirmações, diga se é verdadeiro ou falso: 

a) 3 é um número inteiro    

b) - 2,5 é um número inteiro    

c) 4 é um número natural    

d) 0 e 9 são números naturais    

e) - 9 e + 9 são números naturais    

f) - 18 e 15 são números naturais    

g) - 18 e 15 são números inteiros    

h) O zero pertence ao Conjuntos dos 

Números Naturais e ao Conjunto dos 

Inteiros __________
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6) Um elevador se encontra no andar térreo de um edifício. Usando números inteiros positivos 

ou negativos e considerando o térreo como origem zero, indique o andar onde o elevador se 

encontra quando: 

Ex.: sobe 8 andares: +8 

a) sobe 5 andares:    

b) desce 2 andares:    

 

c) sobe 9 andares e desce 6 andares:    

d) desce 4 andares e sobe 2 andares: ______

7) Represente as afirmações abaixo usando números positivos ou negativos. 

a) O mergulhador estava à 15m de profundidade:    

b) Promoção: Mega liquidação com 40% de desconto:    

c) O freezer está com temperatura de 5ºC abaixo de zero:    

d) Carlos tem um saldo bancário positivo de R$ 553,00:    

e) Mariana tem um saldo bancário negativo de R$ 258,00:    

f) A empresa de Odete teve lucro de R$ 100.000 neste mês:    

 

8) Trabalhando com a reta numérica, resolva: 

a) Quantas unidades você tem que andar para ir do - 8 ao + 1?    

b) Quantas unidades você tem que andar para ir do + 6 ao - 2?    

c) Quantas unidades você tem que andar para ir do - 5 ao + 4?    

 

9) Responda se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas: 

a) - 5 é menor que + 8    b) + 4 é maior que - 8    c) 0 é menor que - 7    

 

10) Vamos determinar o módulo dos números a seguir: 

a) |+4| =    

b) |–6| =    

c) |–10| =    

d) |+20| =    

 

11) Responda se a afirmação é verdadeira ou falsa. 

a) Todo número positivo é maior que um número negativo.    

b) Todo número negativo é maior que zero.    

c) O zero é maior que todos os números negativos.    

d) Qualquer número positivo é maior que zero.    

e) Considerando os números inteiros - 3 e 6, o que está mais próximo da origem é o 6. _______ 

f) Considerando os números - 5 e 1, o maior é o 1.    
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12) Escreva o que as sentenças pedem. 

a) O simétrico de -15:    

b) O módulo de - 35:    

c) O oposto de - 76:    

d) O oposto do módulo de - 3:    

e) O módulo de +96:    

f) O oposto do módulo +10:    

 

 

Observe a tabela a seguir para responder os exercícios 13 e 14.  

 Cidade  Sábado  Domingo  

São Paulo 27ºC 23ºC 

Curitiba 13ºC 6ºC 

Rio Grande do Sul -1ºC 2ºC 

  

13) Em qual cidade houve uma queda maior de sábado para domingo na sua temperatura? E de 

quanto foi essa queda?  

  

14) Qual cidade apresenta a temperatura mais fria?  

 

Sugestão de link:  https://youtu.be/JG2IRD0tCF0 

 

Geometria 

O que é polígono? 

Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por 

segmentos de reta. 

Em outras palavras, para que uma figura seja considerada 

um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça 

curva, dois de seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas. 

Observe as quatro figuras, onde à esquerda, três não são polígonos, e um polígono à direita: 

A primeira figura tem segmentos de reta que se cruzam; a segunda não é fechada; e a terceira 

possui uma parte circular. Essas características tornam tais figuras não polígonos. Apenas a 

quarta figura é considerada polígono por estar totalmente de acordo com a definição desse tipo 

de figura. 

 Polígonos convexos e não convexos 

Um polígono é chamado convexo quando, dados os 

pontos A e B em seu interior, o segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  está 

totalmente contido no interior do polígono, 

https://youtu.be/JG2IRD0tCF0
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-reta.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-poligonos-convexos-regulares.htm
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independentemente da posição dos pontos A e B. No caso de encontrar, pelo menos, um 

segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  com ao menos um ponto no exterior do polígono, então essa figura é chamada não 

convexa. 

As imagens acima, ilustram um polígono não convexo à esquerda e um 

polígono convexo à direita: 

Polígonos regulares 

Um polígono é chamado regular, quando todos os seus ângulos 

internos são congruentes e seus lados têm medidas iguais. 

  

Elementos de um polígono 

Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras, mais básicas, que podem ser 

encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos dos 

polígonos são: 

1 – Lados: Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. 

2 – Vértices: São os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono. 

3 – Ângulos internos: São os ângulos formados em seu interior entre dois lados consecutivos de 

um polígono. 

4 – Ângulos externos: São ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento 

do lado consecutivo a ele. 

5 – Diagonais: São segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um polígono 

convexo. 

A imagem a seguir mostra cada um desses elementos de um 

polígono: 

O segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  é lado desse polígono, e o ponto C é um de 

seus vértices. O ângulo α é um de seus ângulos internos, e β é um 

de seus ângulos externos. Além disso, o segmento 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  é uma de 

suas diagonais. 

  

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-poligonos-convexos-regulares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-angulo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-diagonais-dos-poligonos.htm
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Classificação dos polígonos quanto aos lados.  

 
Mapa mental: 

 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_mat2.pdf 

 Indicação: https://www.youtube.com/watch?v=PmSEId2EN4g 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_mat2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PmSEId2EN4g
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  Exercícios: 

1.  O número de figuras abaixo que representa polígonos convexos são: 

 

a) 5  b) 4  c) 3  d) 2 
  

2. Considere as afirmações: 

I- ABCDEF é polígono convexo. 

II- G pertence a um lado do polígono.  

III- A pertence ao polígono ABCDEF. 

IV- 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  é uma diagonal do polígono ABCDEF 

  

São falsas as afirmações  

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

  

3. O lado de um eneágono regular mede 2,5 cm. O perímetro desse polígono, em cm é: 

a) 15     b) 20   c) 22,5     d) 27,5 

  

4. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices chama-se: 

a) Eneágono 

b) Hexágono 

c) Heptágono 

d) Octógono 
 

5. Observe a figura e responda: 
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Os polígonos que aparecem na formação das colmeias de abelhas são chamados de: 

a) Pentágono 
b) Hexágono 

c) Quadrado 
d) Losango 

e) Círculo 

 

 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante relativa à soma de 

seus ângulos internos. Essa propriedade garante que em qualquer triângulo, a soma das 

medidas dos três ângulos internos é igual a 180 graus. 

 Para verificar essa afirmação: 

  

1º PASSO: 
Desenhamos um triângulo qualquer. 

 

 
 

2º PASSO: 
Marcamos os ângulos internos desse 

triângulo e recortamos o contorno. 
 

 
3º PASSO: 

Cortamos o triângulo em três partes de forma 
a separar os 3 ângulos. 

 

 
 

4ºPASSO: 
Ao Juntarmos os 3 ângulos podemos concluir 
que a soma dos ângulos internos será igual a 

180º 
 

 
EXEMPLO: 

Qual é a medida do ângulo X no triângulo abaixo? 

Si = Soma dos ângulos internos 

Como Si=180º, temos que:                                                   

80º + 70º = 150º                                                     

180º- 150º = 30º 

Logo: X = 30º 
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Exercícios 

 1. Adriana quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos 

internos de cada um. Quais medidas ela poderá utilizar? 

a) 30º, 50º e 80º  

b) 42º, 65º e 93º 

c) 43º, 65º e 72º 

d) 21º, 49º e 110º 

 

2. Considere um triângulo em que dois de seus ângulos internos medem 90º e 40º. Qual o valor 

do terceiro ângulo? 

 

3.  Calcule o valor de X: 

    

   
 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM POLÍGONO CONVEXO 

Como já vimos anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer 

mede 180º  

Vamos agora observar o mesmo processo com um quadrilátero qualquer: 

 1º PASSO: 
Desenhamos um quadrilátero qualquer.

 

2º PASSO: 
Marcamos os ângulos internos desse quadrilátero e 

recortamos o contorno. 

 
3º PASSO: 

Cortamos o quadrilátero em quatro partes de 
forma a separar os 4 ângulos. 

 

4ºPASSO: 
Ao juntarmos os quatro ângulos, podemos concluir 
que a soma dos ângulos internos será igual a 360º. 
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Podemos também encontrar a soma dos ângulos internos da seguinte maneira: 

A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180°. Tendo isso em mente, podemos 

pensar em dividir os polígonos convexos em triângulos. Se um polígono pode ser dividido em três 

triângulos, por exemplo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 3 vezes 180°. 

EXEMPLOS:   

Perceba que os triângulos são formados pelas diagonais que saem de um “único” vértice. 

SEGUINDO ESSE RACIOCÍNIO PODEMOS ANALISAR A TABELA ABAIXO: 

 
 

ANALISANDO A TABELA, PERCEBEMOS QUE PARA DESCOBRIR A SOMA DOS ÂNGULOS 

INTERNOS DE UM POLÍGONO CONVEXO QUALQUER, BASTA PEGAR O NÚMERO DE 

LADOS, SUBTRAIR 2 E EM SEGUIDA, MULTIPLICAR POR 180. 

Se o polígono for regular, ou seja, se todos os seus lados e ângulos tiverem a mesma 

medida, podemos calcular o valor de cada ângulo interno, dividindo o valor da “Soma dos ângulos 

internos” pela quantidade de ângulos desse polígono. Não se esqueça que o número de ângulos 

é igual ao número de lados. 
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EX: Calcule o valor de cada ângulo interno de um dodecágono regular? 

Para isso vamos calcular o “soma dos ângulos internos” e em seguida dividir por 12 para 

descobrirmos o valor do ângulo interno. 

Si = Soma dos ângulos internos           

n = Número de lados 

Si = (n-2) x 180 

Si = (12-2)x180 

Si = 10 x 180 

Si = 1800 

Ai = Ângulos interno 

Ai = Si: n 

Ai = 1800:12 

Ai = 150º 

 

  

Exercícios: 

1. Calcule a soma dos ângulos internos das figuras a seguir sem utilizar a fórmula. Dividindo a 

figura em triângulos 

 

 

2. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados? Utilize a fórmula  

Si = (n-2) x 180. 

  

3.  Qual é a diferença entre a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono e de um 

octógono. Utilize a fórmula Si = (n-2) x 180. 

 

4.  Quanto mede cada ângulo interno de um hexágono regular? 

 

5.  Quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular de 20 lados? 
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6. Todos os polígonos abaixo foram montados com triângulos. Dessa forma, aquele cuja soma 

das medidas dos ângulos internos é igual a 540° é: 

 

 

 

CIÊNCIAS  
 
O reino das plantas 

 

Características das plantas 

 Atualmente, são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas. Esses organismos 

possuem grande diversidade de formas e cores, porém compartilham algumas características: 

são seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos de mais de uma célula, e 

essas células têm núcleo delimitado por membranas. São também autotróficos, pois são 

capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. 

 As plantas apresentam ciclo de vida com alternância entre uma forma que produz 

gametas e outra que produz esporos. Os embriões das plantas desenvolvem-se à custa da 

planta-mãe, que é a planta que originou o embrião e a semente.      

                                                                           

 
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

As células das plantas 

 As células eucarióticas são constituídas de membrana plasmática, núcleo com material 

genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides (ou organelas) celulares. Além 

https://br.images.search.yahoo.com/
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dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, 

como presença de parede celular, vacúolos bem desenvolvidos e plastídios (ou plastos). 

 

 
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

 
Os tecidos das plantas 

 Nos seres vivos pluricelulares, como as plantas, as células desempenham funções 

definidas e atuam de modo integrado, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há 

diferentes tipos de tecido: de revestimento, sustentação, condução e crescimento. 

 As células que compõem o tecido de revestimento são achatadas e geralmente formam 

uma única camada. Esse tecido protege toda a superfície da planta, evitando a perda excessiva 

de água. 

 As células do tecido de sustentação possuem paredes grossas e sua função é dar 

firmeza, suporte e proteção aos órgãos das plantas, as de pequeno porte. A parede celular 

das plantas de grande porte, como as árvores, geralmente contém uma substância, a lignina, 

que confere maior sustentação ao organismo. 

 Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substâncias para várias 

partes da planta. Existem dois tecidos condutores: o xilema e o floema. Muitas de suas 

células são semelhantes a tubos finos. O xilema conduz a seiva mineral (rica em água e sais 

minerais) das raízes para todas as regiões da planta. Já o floema conduz a seiva orgânica (rica 

em açúcares) geralmente das folhas até as outras regiões da planta. 

 As células que formam o tecido de crescimento se dividem continuamente. 

Também chamado de tecido meristemático, é responsável pelo crescimento da planta e está 

presente nas pontas dos caules e das raízes. 

 
 
Atividades 

1- Liste ao menos seis plantas que fazem parte do seu dia a dia.  

2- Aponte as diferenças entre as células eucarióticas animal e vegetal. 

3- Diferencie xilema de floema. 

4- Qual a função do tecido meristemático. 

5- Qual a função do tecido de sustentação. 

 
 
 

https://br.images.search.yahoo.com/
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Classificação das plantas 
 

 
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com. 

 
 

Briófitas 

 As briófitas são plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura. 

Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. 

 Desenvolvem-se diretamente no solo ou ocupam a superfície de troncos de árvores e 

rochas. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, as hepáticas e os 

antóceros. 

 As briófitas são avasculares. Não possuem sementes, flores ou frutos. Essas plantas são 

formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiros. 

  

 

Pteridófitas 

 As pteridófitas são vasculares e possuem raiz, caule e folhas verdadeiros. A maioria das 

espécies de pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. 

Não apresentam flores, frutos ou sementes. Os exemplos mais comuns de pteridófitas são as 

samambaias, as avencas, os licopódios e as cavalinhas. 

 O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo e horizontal, chamado rizoma. As 

folhas desse grupo vegetal dividem-se em folíolos. Na época da reprodução, pequenos pontos 

escuros, chamados soros, surgem na superfície inferior dos folíolos. Nos soros são produzidos 

os esporos, estruturas reprodutivas assexuais. 

 

 

Gimnospermas 

 As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares com raiz, caule e 

folhas verdadeiras. Algumas espécies apresentam folhas em forma de agulha, o que diminui a 

perda de água por evaporação e, em locais com inverno rigoroso, reduz o acúmulo de neve sobre 

a superfície foliar, evitando o congelamento. 

 As plantas desse grupo apresentam sementes nuas, pois não há produção de frutos. A 

denominação gimnosperma vem do grego gymnos, “nu”, e sperma, “semente”. As sementes 

abrigam, protegem e nutrem o embrião, garantindo, assim, o seu desenvolvimento até o 

surgimento das primeiras folhas. Pertencem a esse grupo: pinheiros, araucárias e sequoias.  

 

 

https://br.images.search.yahoo.com/
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Angiospermas 

 As angiospermas são as plantas mais comuns e abundantes que existem, podendo ser 

encontradas em vários tipos de hábitat, como ambientes aquáticos ou regiões de clima desértico. 

Quanto ao porte, podem ser herbáceas (ervas e gramas), arbustivas (arbustos) ou arbóreas 

(árvores e palmeiras). São exemplos de angiospermas o manjericão, a azaleia e os ipês. 

 Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são plantas vasculares. 

Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, 

cujas sementes são nuas, as angiospermas possuem sementes protegidas pelo fruto. O 

desenvolvimento de estruturas da flor das angiospermas dá origem ao fruto. 

 
 
 Atividades 
 
1) Um pesquisador, estudando um trecho de determinada mata, coletou algumas espécies de 
plantas. Para transportá-las, ele as separou em sacos com as seguintes etiquetas: briófitas, 
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cite alguns critérios que o pesquisador poderia 
utilizar para separar as plantas desse modo. 
 
2) Quais características permitem reunir musgos, samambaias, pinheiros e tomateiros no grupo 
das plantas? 
 
3) Cite três características comuns entre as células de uma planta, de uma bactéria e de um 
animal. 
 
4) Por que os musgos não atingem grande altura? 
 
5) Cite três exemplos de gimnospermas e quatro de angiospermas. 
 
6) As folhas das gimnospermas sofreram alteração. Que alteração foi essa e para que ele serve? 
 
 
Acesse os links para mais informações 

https://youtu.be/wHN_qohious?t=126  
 

https://youtu.be/FCYiSFcnNy0 

 
Raiz e caule 

 

A raiz e suas partes 

 A raiz é o órgão que fixa a planta ao solo ou a outro substrato e dele absorve água, sais 

minerais e o gás oxigênio necessário à respiração celular. Em uma raiz podemos identificar 

regiões: coifa, zona de multiplicação celular, zona de alongamento, zona pilífera e zona de 

ramificação. 

 A coifa é um envoltório formado por células mortas. Ela protege a ponta da raiz do atrito 

com as partículas do solo. A zona de multiplicação celular é a região da ponta da raiz protegida 

pela coifa. É composta de células que se multiplicam com frequência, sendo responsável pelo 

crescimento da raiz. A região acima da coifa é a zona de alongamento. Nela, as células se 

alongam, fazendo com que a raiz aumente em comprimento.  

 A zona pilífera, também chamada de região de absorção, é composta de pelos 

absorventes que retiram água e sais minerais do solo ou do substrato. Da chamada zona de 

https://youtu.be/wHN_qohious?t=126
https://youtu.be/FCYiSFcnNy0
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ramificação, partem raízes secundárias que auxiliam no suporte da planta e na absorção de 

água e de sais minerais. 

   

 
 

Classificação das raízes 

 

 Raízes pivotantes: também chamadas de axiais, são constituídas por uma raiz principal 

desenvolvida, visivelmente diferenciada, da qual partem raízes laterais menores (raízes 

secundárias). 

 Raízes fasciculadas: são formadas por várias raízes finas que apresentam o mesmo 

tamanho, não existindo uma raiz principal. 

 

 A maioria das raízes é subterrânea, mas existem também raízes aéreas (que ficam acima 

do solo) e aquáticas. Existem também raízes modificadas que desempenham funções 

específicas. Entre elas incluem-se raízes sugadoras (extraem materiais de outras plantas), raízes 

tuberosas (armazenam substâncias), raízes respiratórias (captam gás oxigênio do ar) e raízes 

tabulares (auxiliam na fixação da planta). 

O Caule e suas partes 

 O caule dá sustentação à planta, transporta a água, os sais minerais e o alimento 

produzido na fotossíntese. Alguns caules também fazem fotossíntese.   

De maneira geral, o caule é composto de gema apical, gemas laterais, nós e entrenós. 

 A gema apical, também conhecida como meristema apical, é um conjunto de células 

indiferenciadas localizado no ápice das plantas. A multiplicação dessas células promove o 

crescimento em comprimento do caule.  A gema lateral é um conjunto de células indiferenciadas 

localizado na junção entre as folhas e o caule. A multiplicação dessas células permite o 

crescimento de ramos laterais. Nó é a região do caule da qual surgem as folhas. A região entre 

dois nós consecutivos é denominada entrenó. 

 

Transporte de seiva 

 A condução das seivas mineral e orgânica pode ocorrer por difusão de célula para célula 

ou pelos tecidos de condução (xilema e floema), como nas plantas vasculares.  
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 O xilema é constituído por células que formam tubos muito finos e que conduzem a seiva 

mineral desde as raízes até as folhas. A capilaridade é a propriedade que os líquidos têm de 

subir por tubos muito finos. Quanto mais estreito o diâmetro do tubo, mais alto é o nível atingido 

pelo líquido que sobe por ele. Por isso, a capilaridade é um dos fatores que possibilitam a 

chegada da água absorvida pelas raízes até as folhas do topo das árvores. 

 O floema conduz a seiva orgânica, geralmente das folhas para as diversas partes da 

planta. De maneira geral, as células do floema mais próximas das folhas apresentam maior 

concentração de açúcares produzidos pela fotossíntese. Isso faz com que as células recebam 

água, arrastando os açúcares em direção às outras partes da planta. 

 

 
 

Tipos de caules 

 Subterrâneos: se desenvolvem sob o solo e são classificados em rizoma (crescem 

horizontalmente como o caule da bananeira e do gengibre), tubérculo (caules que acumulam 

material nutritivo de reserva da planta, como a batata-inglesa) e bulbo (caule reduzido 

recoberto por folhas modificadas, alguns bulbos como a cebola e o alho são comestíveis). 

 Aquáticos: podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta ao substrato. Geralmente 

possuem clorofila e são pouco desenvolvidos. 

 Aéreos: crescem acima do solo e são classificados como eretos (crescem 

perpendicularmente ao solo como o tronco das árvores), trepadores (formam trepadeiras 

como o chuchu, uva e o maracujá) ou rastejantes (crescem rentes ao solo, fixando-se nele 

em diversos pontos como o morango, a melancia e a abóbora). 

 

Exercícios:  

1- Qual a diferença entre raízes pivotantes e fasciculadas? 

 

2- Sobre o caule das plantas responda: 

 a) Explique o que é capilaridade  

 b) Qual a importância dessa propriedade para a sobrevivência das plantas? 
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Folha e Fotossíntese 

 

A folha e suas partes:  a folha é um órgão envolvido na realização de três processos vitais 

para as plantas: a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A maioria das folhas apresenta a 

cor verde, em razão do pigmento clorofila, e pode apresentar limbo, bainha e pecíolo. 

 
 

 O limbo é a superfície achatada da folha, em que estão localizados os estômatos. Essas 

estruturas são responsáveis por parte da transpiração e troca gasosa entre a planta e o meio 

externo. No limbo existem nervuras que conduzem água, sais minerais e alimento. 

 A bainha é a base da folha, que envolvem o caule de algumas plantas como o milho e o 

arroz. 

 O pecíolo é a haste que une o limbo a bainha ou diretamente ao caule. Folhas que não 

apresentam pecíolo são denominadas de sésseis. 

 Algumas plantas apresentam as folhas modificadas que desempenham função específicas 

como os espinhos, acúleos e brácteas. 

 

 
 

 A maioria das plantas consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. 

Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de água, gás carbônico (CO2) e energia 

luminosa. A água é absorvida pelas raízes, e o gás carbônico, presente no ar, incide nas plantas 

pelos estômatos. O limbo das folhas recebe a energia luminosa, essa energia chega os 

cloroplastos, organelas das células vegetais. A clorofila, pigmento verde presente nos 

cloroplastos, capta a luz do sol para que, por transformações químicas, combinem água e o gás 

carbônico formando o açúcar e liberando gás oxigênio (O2). O açúcar e água absorvida pela raiz 

formam a seiva orgânica. 
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 A transpiração consiste na eliminação de água em forma de vapor através dos 

estômatos. Isso faz com que as raízes absorvam mais água e ocorra a distribuição do liquido 

para toda a planta mantendo a fluxo de seiva mineral no interior dos vasos condutores. 

 Na respiração as plantas consomem o açúcar o e gás oxigênio, liberando energia e 

produzindo gás carbônico e água (contrário a fotossíntese). 

 

 

ATIVIDADE SOBRE O TEXTO 

 

1) As folhas são responsáveis por processos vitais para as plantas, escreva quais são esses 

processos e a importância deles: 

 

2) Escreva abaixo as definições das seguintes estruturas que compõe a folha: 

Limbo: Pecíolo Bainha:  

 

3) Desenhe o processo de fotossíntese e explique com suas palavras como ocorre a produção do 

alimento pela própria planta: 

 

4) Como ocorre a transpiração nas plantas? E por que é necessário que as plantas transpirem? 

 

5) As plantas, assim como nós, também respiram. E a respiração acontece independentemente 

da presença da luz, produzindo gás carbônico e água. Ao comparar o processo da respiração e 

da fotossíntese, explique quais são as principais diferenças entre esses dois processos: 

 

Flor, fruto e semente 

 

FLOR 

 A flor é o órgão reprodutivo das angiospermas, sendo encontrada apenas nesse grupo. É 

no seu interior que são formadas as células reprodutivas, os gametas, e onde ocorre a formação 
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do embrião, em um processo chamado fecundação. Por serem geralmente coloridas, chamativas 

e cheirosas, as flores atraem animais polinizadores, que, ao transportar o pólen de uma flor para 

outra, aumentam sua chance de sucesso de reprodução. 

 

A Flor é formada pelas seguintes partes principais: 

 

-Pedúnculo: estrutura que uni a flor ao caule; 

-Receptáculo Floral: base da flor que 

sustenta os demais elementos florais; 

-Cálice: localizado na base da flor, é formado 

pelo conjunto de sépalas, estruturas 

geralmente espessas e verdes que protegem a 

flor;  

-Corola: formada pelo conjunto de pétalas, 

estruturas geralmente delicadas, coloridas e 

vistosas, que podem atrair polinizadores. 

-Androceu: corresponde à parte masculina da flor. É formada por um ou mais estames, 

estruturas compostas de um fino e longo filamento chamado filete, que apresenta em sua 

extremidade uma “bolsa” denominada antera, estrutura que forma e libera os grãos de pólen, que 

darão origem às células reprodutivas masculinas. 

-Gineceu: (Pistilo) corresponde à parte feminina do flor. É formado por um ou mais carpelos, 

estrutura em forma de garrafa e compostas de três partes: estigma, estilete e ovário. O estigma 

corresponde à parte superior do carpelo, que recebe os grãos de pólen. A parte intermediária do 

carpelo é o estilete, tubo que une o estigma ao ovário. O ovário corresponde à base dilatada, 

onde se encontram as oosferas, células reprodutivas femininas. É no ovário que ocorre a 

fecundação e a consequente formação do embrião e da semente. 

 

FRUTO 

 Os frutos são órgãos, exclusivos das angiospermas. São formados pelo desenvolvimento 

do ovário da flor após a fecundação e abrigam em seu interior uma ou mais sementes, 

protegendo-as e auxiliando na sua dispersão. 

 Em geral, os frutos apresentam três camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O 

conjunto dessas três camadas formam o fruto. 

-Epicarpo: camada mais externa, também chamada casca, que reveste e protege o fruto. 

-Mesocarpo: camada intermediária, que se apresenta 

bem desenvolvida nos frutos carnosos, constituindo o que 

é popularmente chamado de polpa. Ele protege a semente 

e atrai agentes dispersores. 

-Endocarpo: camada de revestimento interno do fruto que 

protege as sementes. Muitas vezes, aparece aderido à 

semente, formando o caroço. 

 Por definição, o fruto corresponde ao 

desenvolvimento do ovário de uma flor. Entretanto, outras 

partes da flor também podem se desenvolver e se tornar 

partes acessórias do fruto. Por exemplo, a parte carnosa 

da pera, da maçã e do morango é formada pelo desenvolvimento do receptáculo floral, e a parte 
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carnosa do caju, pelo desenvolvimento do pedúnculo floral. O fruto verdadeiro é a castanha, que 

fica situada do lado externo da parte carnosa. 

 

Tipos de Frutos: 

1. Frutos Carnosos: os frutos carnosos são aqueles que têm pericarpo suculento. Eles são 

classificados em baga ou drupa.  

1.1. Frutos carnosos do tipo baga:  apresentam sementes livres, ou seja, elas ficam dispersas no 

mesocarpo, sendo facilmente separadas do fruto. Alguns exemplos de frutos carnosos do tipo 

baga são: melancia, goiaba, pepino, uva, laranja, limão, tomate, entre tantos outros. 

1.2. Frutos carnosos do tipo drupa: apresentam uma única semente no endocarpo e geralmente o 

endocarpo é duro e espesso. Alguns exemplos de frutos carnosos do tipo drupa são: abacate, 

pêssego, ameixa, manga, azeitona, entre outros. 

2. Frutos Secos: apresentam seu pericarpo seco e alguns podem se abrir espontaneamente 

quando as sementes estão maduras. Alguns exemplos de frutos secos são a castanha-do-pará, 

feijão, ervilha, soja, girassol, arroz, milho, entre outros. 

 

SEMENTE 

 As sementes são características de plantas dos grupos das gimnospermas e das 
angiospermas. Essas estruturas contribuíram para a ampla distribuição desses dois grupos pelo 
planeta.  

Além de conter o embrião, que dará origem a um novo indivíduo adulto, a semente é formada 
pela casca e por tecido nutritivo (endosperma). 

Casca: é um envoltório rígido que protege o embrião, que fica no interior da semente, e evita a 
perda de água. 

Endosperma: contém amido, óleos e proteínas que vão nutrir o embrião. 

Embrião: dará origem a uma nova planta. Nele encontramos uma raiz embrionária (radícula) e um 
ou dois cotilédones, que são as folhas embrionárias. A função dos cotilédones é fornecer 
nutrientes à planta jovem no início do seu desenvolvimento. Algumas plantas como o arroz, o 
milho e o trigo, têm apenas um cotilédone na semente. Outras, como o feijão, o café e o 
amendoim, têm dois cotilédones. 
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Dispersão e Germinação das Sementes 

 

 Dispersão é o transporte da semente para longe da planta que a originou. As sementes 

que germinam longe da planta-mãe não competem com ela por luz, água e nutrientes e se 

propagam por novas áreas. Os agentes de dispersão são diversos, como vento, água e animais. 

 Quando a semente encontra condições adequadas de luminosidade, umidade e 

temperatura, entre outros aspectos, ocorre a germinação. Esse processo acontece em etapas. 

Primeiro, a semente absorve água do ambiente e incha até a casca se romper. Então, o embrião 

desenvolve a radícula, que logo se diferencia em raiz, estrutura responsável pela fixação da 

planta e absorção de água e sais minerais. 

 As reservas nutritivas, presentes nos cotilédones, são usadas para o crescimento inicial da 

planta até que as folhas surjam e passem a realizar fotossíntese. 

 

 

ATIVIDADES 

Após ler com atenção aos textos responder as atividades abaixo. 

 

1. Observe o esquema de uma flor e indique as partes numeradas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
1. _________________________ 
2. Sépala___________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 
 
2. Assinale a alternativa que indica de qual parte da flor o fruto se desenvolve. 
 
A) Estilete B) Antera C) Ovário      D) Filete 
 
 
3. Assinale a alternativa que contém, na ordem correta, as palavras que completam a frase 
abaixo. 
 
Muitas plantas dependem de animais ou do vento para a ____________________de suas flores. 

Na maioria das vezes os animais visitam as flores em busca de __________________________. 

De forma semelhante, as sementes, no processo de _____________________, utilizam animais 

que procuram alimento em ___________________________________ que contêm as sementes 

 

A) dispersão; alimentos; dispersão; flores. 

B) polinização; alimentos; dispersão; frutos. 

C) polinização; proteção; germinação; flores 

D) dispersão; dispersão; germinação; frutos. 
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4. Observe as figuras abaixo e classifique-as: 

 

 
 
 

A) frutos carnosos-drupa: _________________________________________________________ 
 
B) frutos secos que se abrem: _____________________________________________________ 
 
C) frutos carnosos-baga: __________________________________________________________ 
 
D) pseudofrutos: ________________________________________________________________ 
 
 
 
5. A parte carnosa de uma maçã é considerada um pseudofruto por se originar a partir 
 
A) de uma flor masculina. 

B) do receptáculo floral. 

C) de um ovário não fecundado. 

D) do ovário fecundado de uma flor feminina. 

 
 
6. Na semente de feijão aberta, desenhada a seguir, as setas I e II representam, respectivamente: 

 
 
 
A) cotilédones e endosperma. 

B) endosperma e broto. 

C) cotilédones e broto. 

D) cotilédone e estróbilo. 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Cmm3SHvPCoI/VGnowyjYecI/AAAAAAAABZs/zDR1qsYhQf8/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.pngadertu.png
https://4.bp.blogspot.com/-JsC_3n7F-Yo/VG5r8DivM3I/AAAAAAAABbc/XuOOZtUu384/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.pngpol.png
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HISTÓRIA  
 

TEMA: RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO DA EUROPA  

No século XI, a Europa medieval passou por grandes transformações. Novas 
cidades surgiram e, com o aprimoramento das técnicas de produção no campo aumentando a 
produção de alimentos (introdução do arado de ferro, do rodízio de três campos), vários 
camponeses se deslocaram para as cidades e passaram a exercer atividades como artesanato e 
o comércio.   

Os mercadores acentuaram as atividades comerciais a partir do século XI, deslocando-se 
de uma região para outra, vendendo seus produtos. No século XII, esses mercadores criaram as 
feiras. As principais delas ficavam na região da atual França, da atual Itália e da Bélgica. Elas 
exerceram o importante papel de interligar quase todo o continente europeu com o continente 
africano e asiático. 

As cidades medievais garantiam sua segurança através das muralhas. Essas cidades 
tinham uma média de 20 mil habitantes, com exceção de Paris que chegava perto dos 100 mil 
habitantes. 

O renascimento urbano e comercial acelerou o processo de urbanização da Europa e 
marcou o início do capitalismo. 

Os mercadores tornaram-se homens ricos e poderosos – muitos foram os precursores das 
atividades bancárias. 

A partir da ampliação das cidades além-muros, 
criaram-se novos muros, com os quais novas cidades foram 
delineadas, além das que já existiam. Os burgos (cidades 
com muros) se desenvolveram economicamente e 
ampliaram de tamanho. Dos burgos surgiram os burgueses 
(a nova classe social, chamada burguesia), importantes 
comerciantes que foram fundamentais para o 
desenvolvimento da mentalidade capitalista. 

 
ATIVIDADES 
 
1) O que buscavam os camponeses nas cidades medievais? 
 
 

2) Relacione o texto a imagem e responda: 

“As principais feiras ficavam nas regiões do Champanhe, na França, na atual Itália (Gênova e 
Veneza) e em Flandres (atual Bélgica). Inicialmente as feiras exerciam atividades comerciais 
nesses locais, mas com o passar do tempo elas se tornaram amplos espaços de negócios, 
recebendo e comercializando produtos de diferentes regiões da Europa, África e Ásia.” 

 

a) Quais as principais feiras medievais e onde eram encontradas? 
b) Observe a imagem e cite produtos comercializados nessas feiras? 
c) Atualmente no Brasil é comum organizarem feiras, quais produtos são comercializados nesses 
locais? 

 
 
3) Quem eram os burgueses e como surgiram? 
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O RENASCIMENTO CULTURAL 

As mudanças ocorridas na Europa, como o desenvolvimento do 
comércio e das cidades e a expansão marítima, foram acompanhadas por 
um intenso movimento cultural. 

Do século XIV ao XVI, os europeus acreditavam estar presenciando 
o verdadeiro Renascimento. 

A arte renascentista valorizou os aspectos culturais, do homem e da 
natureza, e esteve voltada essencialmente para a retomada dos modelos 
clássicos greco-romano. Assim, em grande parte da Europa, começaram a 
surgir escritores e artistas preocupados em expressar os valores daquela 
“nova” sociedade. Em grande parte, essas atividades culturais eram financiadas por ricos 
comerciantes e banqueiros, conhecidos como mecenas. 

Começou na Itália e expandiu-se para a França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, 
Portugal e Holanda 

Entre os Artistas italianos do Renascimento podemos destacar: Leonardo da Vinci, 
Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio.  

No campo científico, denominado de “Renascimento 
Científico”, os maiores representantes foram os astrônomos: 
Nicolau Copérnico (1473-1543), com a Teoria Heliocêntrica (Sol 
no centro do Universo), e Galileu Galilei (1564-1642), 
considerado o “Pai da Ciência Moderna”.  

 
Atividades  

 
1) Em quais culturas antigas se inspiravam os artistas renascentistas? 

 
 

2) O que valorizavam os artistas renascentistas? 
 
 
3) Você sabe o nome da obra retratada acima e qual pintor renascentista a retratou? Pesquise se 
necessário? 
 
 
4) Na ciência destacou-se Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Qual a teoria estes defendiam? 
Explique por que eles estavam corretos. 

 

 

Sugestão de vídeo: https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-
geocentrismo-e-heliocentrismo 

 
Sites pesquisados: 

https://alunosonline.uol.com.br/historia/renascimento-comercial-urbano-europa-no-seculo-xi.html 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/renascimento/p1.php 

 

https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-geocentrismo-e-heliocentrismo
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-geocentrismo-e-heliocentrismo
https://alunosonline.uol.com.br/historia/renascimento-comercial-urbano-europa-no-seculo-xi.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/renascimento/p1.php


41 
 
 

TEMA: O QUE É BURGUESIA?  

Classe social que controla os meios de produção e lucra com o trabalho do proletariado. 

 
A burguesia é a classe social que detém e controla os meios de produção. Ela domina o 

proletariado e tudo ligado à política e a economia de uma sociedade. Sua formação está 

associada ao surgimento do capitalismo.  Surge com o final da Idade Média e reconfiguração da 

sociedade como um todo, dando início a Idade Moderna e um novo mundo.  

A palavra burguesia vem de “burgo”. Os burgos eram cidades medievais que foram se 

formando conforme a queda da Idade Média. Os indivíduos que habitavam os burgos controlavam 

o mercado, o lucro e o consumo dos outros indivíduos, principalmente aqueles que não 

habitavam essas cidades. Com o passar do tempo, os burgueses foram controlando cada vez 

mais as relações de mercado e assim, ascendendo ao poder. 

É Karl Marx, filósofo alemão, que define a burguesia como a classe social detentora dos 

meios de produção. Para ele, é por isso que ela se torna dominante da classe operária, o 

proletariado. 

 
Representação de indivíduos da burguesia no final da Idade Média.  

 

Surgimento da burguesia 
 

O surgimento da burguesia está diretamente ligado a alguns fatos históricos como: 

A queda da Idade Média que trouxe um novo modelo de sociedade reconfigurando a 

política, a economia e as relações sociais entre os indivíduos.  

A decadência da Idade Média trouxe com a queda do feudalismo e a Reforma Protestante.  

Esse período ficou conhecido com Era Moderna que produziu um cenário perfeito para o 

surgimento da burguesia como classe social.  

A burguesia conquista espaço no poder e no controle político representando o livre 

comércio, sem interferências, assim como as liberdades individuais de cada indivíduo, bem como 

a escolha da própria religião e o modo de vida.  

A expansão marítima que foi crescendo nessa época gerou a ampliação das relações 

comerciais pelo mundo, fortalecendo também as relações entre os burgueses. Essa ampliação 

das relações ligadas ao comércio, assim como as trocas comerciais, foi uma das responsáveis 

pela ascensão da burguesia.  No final da Idade Média, novas rotas comerciais foram traçadas 

pelo Mar Mediterrâneo, ascendendo o status comercial e lucrativo da burguesia.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/capitalismo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/idade-media
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/idade-moderna
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/feudalismo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/reforma-protestante
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Os burgos e sua ascensão transformaram as relações do clero e dos indivíduos nobres 

com a sociedade em geral, assim como sua atuação. A burguesia era antes pertencente ao povo 

e aos poucos foi conquistando o poder e tirando esse poder das mãos das classes mais altas.  

VAMOS EXERCITAR: 

1) Após a leitura do texto, anote as palavras que você não conhecia e procure no dicionário.   
 
2) Segundo o autor do texto o que ele define ser a burguesia? 
 
3) O que são os burgos? 
 
4) Quais são os fatos que estão ligados diretamente como o surgimento da burguesia? 
 
5) Explique com suas palavras o que você entende quando falamos “classe social”? 

 

Referências: FERNANDES, Cláudio. "O que é burguesia?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-burguesia.htm. Acesso em 23 de maio de 2020. 

“Burguesia”. Educa Mais Brasil. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/burguesia em 23 
de maio 2020. 

Tema: O Renascimento  

O que foi o Renascimento? 

 

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século 
XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 

 
Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de 

valores apregoados pelo pensamento medieval, o renascimento apresentou um novo conjunto de 
temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa 
parecer, o renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. 
 
Principais Características: 
 

 Humanismo 

O movimento humanista surge como a valorização do ser humano e da natureza humana, 
onde o antropocentrismo (homem no centro do mundo) foi sua principal característica. O 
humanismo foi uma corrente intelectual que se destacou na filosofia e nas artes e que 
desenvolveu o espírito crítico do ser humano. 

 Racionalismo 

Ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos 
aspectos do pensamento renascentista em detrimento da fé medieval. 

Com ele, o empirismo ou a valorização da experiência, foram essenciais para a mudança de 
mentalidade no período do renascimento. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/burguesia
https://www.todamateria.com.br/empirismo/
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Note que o racionalismo está intimamente relacionado com a expansão científica, de forma 
que busca uma explicação para os fatos, baseada na ciência. Em outras palavras, a razão é o 
único caminho para se chegar ao conhecimento. 

 Individualismo 

Representou uma das importantes características do renascimento associados ao movimento 
humanista. 

O homem é colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela igreja, mas 
também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no 
mundo. 

 Antropocentrismo 

Em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, o 
antropocentrismo (homem como centro do mundo) surge para resgatar diversos aspectos do ser 
humano. 

A inteligência humana foi corroborada com as diversas descobertas científicas da época. O 
homem passa a ter uma posição centralizada de destaque. 

 Cientificismo 

Numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar 
a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. 

Destacam-se as descobertas científicas realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, 
Johannes Kepler, Andreas Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac 
Newton. 

 Universalismo 

Foi desenvolvida sobretudo, na educação renascentista corroborada pelo desenvolvimento do 
conhecimento humano em diversas áreas do saber. 

O homem renascentista busca ser um "polímata", ou seja, aquele que se especializa em 
diversas áreas. O maior exemplo de figura polímata do renascimento foi sem dúvida, Leonardo da 
Vinci. 

Vale ressaltar que no período renascentista, houve uma expansão de escolas, faculdades e 
universidades, bem como a inclusão de disciplinas relacionadas às humanidades (línguas, 
literatura, filosofia, dentre outras.) 

 Antiguidade Clássica 

A retomada dos valores clássicos foi essencial para o estudo dos humanistas. Um dos fatos 
que facilitou muito o estudo dos clássicos foi a invenção da imprensa, uma vez que a rápida 
reprodução das obras auxiliou na divulgação do conhecimento. 

Segundo os estudiosos da época, a filosofia e as artes desenvolvidas durante a Grécia e a 
Roma antiga possuíam grande valor estético e cultural, em detrimento da Idade das Trevas 
(Idade Média) em que foram relegadas. 

 

VAMOS EXERCITAR: 

1) Pesquise quais são os vários significados da palavra “Renascer” e anote no caderno. 

https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/invencao-da-imprensa/
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2) O que foi o Renascimento?  
 
3) Explique com suas palavras: 
 
a) Humanismo 

b) Racionalismo 

c) Individualismo 

d) Antropocentrismo 

e) Cientificismo 

f) Universalismo 

g) Antiguidade Clássica

 

 
Referências: SOUSA, Rainer Gonçalves. "Renascimento"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/renascimento.htm. Acesso em 23 de maio de 2020. 

 

Tema: O Renascimento Cultural e Científico 

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália 
do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 
Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações estruturais da 
sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. 

 

Origem do Renascimento: 

O Renascimento originou-se na Itália, devido ao florescimento de cidades como Veneza, 
Gênova, Florença, Roma e outras. 
Elas enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo dando origem a uma 
rica burguesia mercantil que, em seu processo de afirmação social, se dedicou às artes, 
juntamente com alguns príncipes e papas. 

Cultura Renascentista: 
 
A cultura renascentista teve quatro características marcantes, a saber: 

 Racionalismo - os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho 
para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. 

 Experimentalismo - para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da 
experiência científica. 

 Individualismo - nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar 
a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, 
através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. 

 Antropocentrismo - colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do 
universo. 

 

Renascimento Literário: 
 

O Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles: 

 Dante Alighieri: escritor italiano autor do grande poema "Divina Comédia". 
 Maquiavel: autor de "O Príncipe", obra precursora da ciência política onde o autor dá 

conselhos aos governadores da época. 

https://www.todamateria.com.br/racionalismo/
https://www.todamateria.com.br/antropocentrismo/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/a-divina-comedia/
https://www.todamateria.com.br/maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
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 Shakespeare: considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Abordou em 
sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões: pessoais, sociais, políticas. 
Escreveu comédias e tragédias, como "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada", 
"Otelo" e várias outras. 

 Miguel de Cervantes: autor espanhol da obra "Dom Quixote", uma crítica contundente da 
cavalaria medieval. 

 Luís de Camões: teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do 
grande poema épico "Os Lusíadas". 

 

Renascimento Artístico: 
 

No século XVI, o principal centro de arte 
renascentista passou a ser Roma. Os principais artistas 
plásticos do renascimento foram: 

Leonardo da Vinci: Matemático, físico, anatomista, 
inventor, arquiteto, escultor e pintor, ele foi um gênio 
absoluto. A Mona Lisa e A Última Ceia são suas obras 
primas. 
 
Mona Lisa 
Rafael Sanzio: foi um mestre da pintura, famoso pela doçura de suas 
madonas. A Madona do Prado foi considerada a mais perfeita. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madona do Prado 
 
 

https://www.todamateria.com.br/william-shakespeare/
https://www.todamateria.com.br/miguel-de-cervantes/
https://www.todamateria.com.br/dom-quixote/
https://www.todamateria.com.br/luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/os-lusiadas-de-luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-artistico/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/mona-lisa/
https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/rafael-sanzio/


46 
 
 

Michelangelo: artista italiano cuja obra foi 
marcada pelo humanismo. Além de pintor foi um 
dos maiores escultores do Renascimento. Entre 
suas obras destacam-se a Pietá, David, O teto da 
Capela Sistina, A Criação de Adão e O Juízo Final. 
 
 
 

Pietá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UMA BREVE COMPARAÇÃO 
 
VALORES MEDIEVAIS  

1. O tempo pertence a Deus, é pecado emprestar dinheiro e cobrar juros. 
2. A fé é mais importante que a razão 
3. Valoriza-se o coletivismo 
4. Deus está no centro das atenções (teocentrismo)     
5. O corpo é fonte do pecado. 

 
VALORES RENASCENTISTAS 

1. O tempo pertence ao homem, que deve usá-lo em seu benefício 
2. A razão e a fé são importantes 
3. Valoriza-se o individualismo 
4. O homem está no centro das atenções (antropocentrismo) 

O corpo é fonte de beleza e prazer. 
 

 
 

Pintores e escultores: 
Os pintores e escritores do Renascimento são considerados artistas extraordinários. Introduziram 
inovações que marcaram a história da arte como: 

 Realismo na apresentação da figura humana 
 e das paisagens, um esforço  em retratá-las exatamente como são por meio do estudo da 
anatomia, matemática e do desenho; 

 Domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de profundidade.  Por 
meio dela os renascentistas conseguiram fazer suas obras parecerem tridimensionais; 

 Iniciativa do artista pintar-se (autorretrato) 
   Entre os maiores nomes da pintura renascentistas estão:  Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, 
Michelangelo Buonarroti, entre outros... 
 

 
 

https://www.todamateria.com.br/michelangelo/
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Renascimento Científico: 
 

O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos 
campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. 

O polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja, ao 
afirmar que "a terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno 
do Sol". 

Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. 
Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e 
descobertas. 

Na medicina os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação 
sanguínea, métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. 

 

VAMOS EXERCITAR: 

1) O que foi o renascimento? 

2) Qual foi a origem do renascimento? 

3) Explique a cultura renascentista. 

4) Quais os principais escritores do renascimento e cite suas obras? 

5) Faça uma breve comparação dos valores medievais com os valores dos renascentistas no 
caderno. 

6) Quais foram as inovações que pintores e escultores criaram nas obras renascentistas? 

7) O que foi o renascimento científico? 

8) Quais os principais cientistas do renascimento e cite suas descobertas científicas. 

 

Referências: DIANA Daniela. Renascimento: Características e Contexto Histórico”. Toda matéria. Disponível em: 
https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-historico/. Acesso 23 de maio 2020. 

 

 

TEMA: RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO DA EUROPA (VERSÃO ADAPTADA) 

No século XI, a Europa medieval passou por grandes transformações. Novas 
cidades surgiram e vários camponeses se deslocaram para as cidades e passaram a exercer 
atividades como artesanato e o comércio.   

Os mercadores exerceram o importante papel de interligar quase todo o continente 
europeu com o continente africano e asiático. 

Os burgos (cidades com muros) se desenvolveram economicamente e ampliaram de 
tamanho. Dos burgos surgiram os burgueses, importantes comerciantes. 

 

https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/
https://www.todamateria.com.br/nicolau-copernico/
https://www.todamateria.com.br/galileu-galilei/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-historico/
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ATIVIDADES 
 
1) Complete as frases com as palavras do quadro: 

 

cidades                        mercadores                              burgueses 

 
a) No século XI surgiram na Europa novas ___________________ 

b) Os ___________________ exerceram um importante papel 

c) Dos burgos surgiram os ________________________ 

 
2) Observe a imagem e cite 3 produtos que os comerciantes estão vendendo nas feiras 
medievais: 

 

 

   

 

O RENASCIMENTO CULTURAL 

As mudanças ocorridas na Europa, como o desenvolvimento do 
comércio e das cidades e a expansão marítima, foram acompanhadas por 
um intenso movimento cultural, chamado renascimento. 

Entre os artistas italianos do renascimento podemos destacar: 
Leonardo da Vinci (Mona Lisa).  

  
 

1) você sabe o nome da obra retratada acima e qual pintor renascentista 
que a retratou?  
 

 
2) Na ciência destacou-se Nicolau Copérnico. Defendia 
a teoria heliocêntrica, quem esta no centro do universo 
para ele? 
 
Era o _______________ , o centro do universo. 
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Sugestão de vídeo:  

https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-geocentrismo-e-
heliocentrismo 

Sites pesquisados 

https://alunosonline.uol.com.br/historia/renascimento-comercial-urbano-europa-no-seculo-xi.html 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/renascimento/p1.php 

 

GEOGRAFIA 

 

TEXTO 1: A DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL 

 

A divisão regional oficial do Brasil passou por uma série de mudanças ao longo do 
século XX. Originalmente, elas foram baseadas no quadro natural como critério de 
regionalização. Ou seja, as regiões foram estabelecidas com base nos atributos naturais, 
sendo cada região uma unidade espacial com características singulares, distintas das demais. 
Assim, por exemplo, os Estados que compunham a região Norte em boa parte eram os 
recobertos pela Floresta Amazônica e que integram a grande região hidrográfica amazônica. 
Posteriormente, passaram a ser adotados outros critérios, como a semelhança da situação 
econômico-social. Desse modo, o Estado do Tocantins, criado em 1988, foi desmembrado de 
Goiás (que pertence à região Centro-Oeste) e integrado à região Norte. 

Até a aprovação da Constituição Federal de 1988, o Brasil ainda tinha os chamados 
Territórios. Essa foi a designação dada a certas unidades, como Amapá, Roraima e Rondônia, 
que não tinham autonomia político-administrativa. Todas as decisões tomadas sobre eles cabiam 
à União (governo federal ou nacional). Assim, Rondônia tornou-se Estado em 1981. Em 1988, o 
mesmo ocorreu com Amapá e Roraima, convertidos em Estados da federação. O arquipélago de 
Fernando de Noronha, que também era um território federal, foi incorporado ao Estado de 
Pernambuco em 1988.  

A divisão regional oficial do IBGE (vide abaixo) é formada por cinco grandes regiões. Ela 
é utilizada por esse órgão do governo federal para fazer levantamentos estatísticos. Os 
dados servem também como uma “radiografia ou raio-x” da situação econômico-social e espacial 
da população e permitem planejar políticas públicas e programas de desenvolvimento. Conforme 
essa forma de regionalização, o território brasileiro está dividido em cinco grandes 
regiões. 

Atualmente, a divisão político-administrativa compreende 26 Estados e um Distrito Federal, 
onde está Brasília, a capital do País. Além disso, existem, segundo dados do Censo do IBGE de 
2010, 5.565 municípios no País.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, que está em vigor, a União (a união 
nacional-governo federal), os Estados e os municípios são entes federativos. O que isso quer 
dizer? Significa que, em uma federação, todas as unidades têm ou devem ter autonomia político-
administrativa e financeira. Também podem elaborar leis (contanto que não entrem em desacordo 

https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-geocentrismo-e-heliocentrismo
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/01/voce-conhece-teorias-do-geocentrismo-e-heliocentrismo
https://alunosonline.uol.com.br/historia/renascimento-comercial-urbano-europa-no-seculo-xi.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/renascimento/p1.php
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com leis nacionais já aprovadas), tomar decisões sobre investimentos e obras de infraestrutura, 
criar unidades de proteção ambiental, entre outras medidas. Mas isso não quer dizer que no 
Brasil não existam Estados e municípios que dependam de recursos da União.  

Ao longo do tempo, diversos pesquisadores propuseram outras formas de 
regionalização, levando em conta, primordialmente, critérios socioeconômicos e os modos 
de organização espacial de cada conjunto – por exemplo, considerando a densidade técnica 
dos espaços (concentração de portos, aeroportos, telecomunicações, geração de energia etc.), o 
que pode gerar diferenças ou desigualdades entre os conjuntos regionais. São proposições 
lançadas para melhor apreender as complexas realidades regionais. 

Os mapas a seguir apresentam três propostas bastante consagradas: a primeira, com 
quatro grandes regiões, criada por Milton Santos e Maria Laura Silveira; a segunda, com a 
divisão oficial do IBGE, que vimos acima; a terceira, com as regiões geoeconômicas ou os 
complexos regionais (Amazônia, Nordeste e Centro-Sul), de Pedro P. Geiger, lançada em 1967. 
Observe que primeira proposta (1º mapa), o Sudeste e o Sul são apresentados como regiões de 
grande concentração de recursos e elevada densidade técnica (por exemplo, quanto aos 
sistemas de transportes, comunicações e informações). Ali estão também as duas grandes 
metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

 

ATIVIDADES (anotar no caderno): 

 

1 O nome oficial do nosso país, o Brasil, é República Federativa do Brasil que como vimos tem 
um território bastante extenso e está dividido em unidades político-administrativas nas 
seguintes quantidades: 

Estados (quantos): ________________ Distrito Federal (quantos): __________ 

Municípios (quantos): ______________ Capital política (nome): ____________ 
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2. A divisão regional do Brasil é a mesma desde o início do século (XX) 20? Explique. 

 

3. Qual é a divisão regional oficial do Brasil? Por quantas regiões ela é formada? Por que é 
utilizada? 

 

4. Observando os mapas, que região aparece com o mesmo nome e quase com o mesmo 
tamanho nos 03 mapas?  

 

5. Localize o Estado de São Paulo (procure ver nos mapas acima ou veja num livro da sua casa 
ou na internet) e anote em que regiões o nosso Estado se localiza em cada regionalização: 

 

- Divisão Regional de Milton Santos: ________________________________________________ 

- Divisão Regional do IBGE: _______________________________________________________ 

- Divisão Regional Geoeconômica de Pedro Pinchas Geiger: _____________________________ 

 

6. Na Divisão Regional de Milton Santos aparece a Região Concentrada. Essa região junta 02 
regiões do IBGE, quais são elas? 
_______________________________________________________________ 

 

7. O que explica a Região Concentrada? O que ela concentra? 

 

8. Observe o mapa abaixo e lendo novamente o texto, responda: 

 

 

a. Que divisão regional é esta? 

b. Enumere e identifique cada uma das 
regiões: 

c. A maior das regiões em tamanho de território 
é o _______________. A menor das regiões 
em tamanho de território é o ___________. 

d. Em qual das regiões fica a nossa capital – 
Brasília – DF?  

e. Em qual das regiões, fica o Estado de São 
Paulo e o município de Mairinque? 
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Tema: URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 

 

A população do Brasil migrou do campo para as cidades ocasionando a urbanização 
brasileira, que provocou muitas transformações socioespaciais no país. 

Hoje, no Brasil, existem muitas cidades e a população da zona urbana é muito maior 
do que a população da zona rural. Para se ter uma ideia, no Censo do IBGE de 2010, o país 
possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes, desses, cerca de 161 
milhões viviam nas zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões viviam na zona rural. 

Mas nem sempre foi assim, até a década de 1960, a maioria da população morava no 
campo e a quantidade de cidades era bem menor do que a atual. Nesse período, as cidades 
existiam para atender às necessidades das atividades desenvolvidas no espaço agrário e das 
atividades mineradoras, principalmente da cana-de-açúcar, do ouro e do café. 

Na década de 1970 o número de habitantes morando nas cidades foi, pela primeira 
vez, maior do que a população que vivia na zona rural. Esse crescimento do meio urbano 
proporcionalmente maior do que o do meio rural recebe o nome de Urbanização e no Brasil 
se iniciou no século XIX, intensificando-se a partir de 1920, motivados, principalmente, pela: 

- implantação de indústrias nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural 
para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo 
rural brasileiro. 

- implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, que substituíram a mão de obra 
assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes cidades. 

- concentração de terras na mãos de poucos proprietários, que tinham como comprar as 
máquinas e produtos agrícolas. 

- migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades em busca de trabalho 
assalariado nas indústrias. 

- crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito nesse período. 

A urbanização do Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial do 
país, dentre elas se destacam: 

- o crescimento da quantidade de cidades; 

- o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação, que passaram a interligar todas 
as regiões do Brasil; 

- o crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, 
provocando diversos problemas ambientais e estruturais; 

- a formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa 
valorização dos terrenos; 

- a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que 
chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, 
aumentando, assim, os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. 
SILVA, Thamires Olimpia. "Urbanização brasileira"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao-no-brasil.htm. Acesso em 25 de maio de 2020. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-atual-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/censo-contagem-populacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
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Atividades 

1. Que frase do início do texto envolvendo população e cidades, justifica a urbanização 
brasileira? 

 

2. No texto, há cinco motivos para a urbanização brasileira. Cite dois deles. 

 

3. O texto também menciona 05 mudanças que aconteceram com a urbanização. Cite duas 
delas. 

 

4. Observe o gráfico abaixo: 

a) De acordo com o gráfico, em que 
década a população urbana superou 
a população rural? 

 

b) O gráfico confirma ou é contrário 
ao texto? Justifique.  

 

 

 

 

 

5. Liste os problemas urbanos demonstrados nas charges abaixo:  
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6. Observe os mapas abaixo sobre a população urbana brasileira. Note que no 2º. mapa a 
legenda está invertida, a cor cinza é da população rural e a branca é da população urbana. 

   

a) Observando o 1º mapa, os estados com maior população urbana são: __________________ e  
______________________, além do Distrito ________________. Entre os estados brasileiros 
com 70% ou menos de população urbana estão: _________________, _________________ e 
________________. 

b) Comparando o 2º mapa com o da regionalização do IBGE (página 1 e 2 desta atividade), a 
região mais urbanizada é o _________________ e a menos urbanizada é o 
___________________.  

 

TEMA: POPULACAO BRASILEIRA 

Segundo o IBGE, estima-se que em 2018 a população brasileira era de aproximadamente 
208.494.900 milhões de habitantes, sendo 51,6% mulheres e 48,4% homens. O número de 
habitantes do Brasil é inferior somente à países como: China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, 
que ocupam o os quatro primeiros lugares do ranking. 

Os dados de contagem da população brasileira são obtidos através das pesquisas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A contagem é feita através do programa 
conhecido como Censo Demográfico, que acontece em média a cada 10 anos. 

Entre as perguntas feitas no Censo, tanto na pesquisa básica, quanto na amostra, está a 
questão referente a “Cor ou raça”. O objetivo dessa questão é analisar a composição étnica da 
sociedade brasileira, suas características socioeconômicas, a fim de embasar as políticas 
públicas do Estado brasileiro. 

Mesmo possuindo um número de habitantes alto, o que caracteriza o país como um país 
populoso, o Brasil é um país pouco povoado. Um país populoso é um país que possuí uma 
grande quantidade de habitantes, já um país povoado é aquele que apresenta grande número de 
habitantes por quilômetro quadrado. 

A distribuição da população pelo território brasileiro é bastante desigual. Enquanto os 
estados litorâneos em maioria, ou mais próximos ao litoral apresentam uma quantidade maior de 
habitantes, os estados do interior do país apresentam uma quantidade menor. 

https://cursoenemgratuito.com.br/demografia/


55 
 
 

Como exemplo, podemos utilizar a diferença entre a população dos estados de São Paulo 
e Goiás. São Paulo apresenta uma população de aproximadamente 45.5 milhões. Enquanto o 
estado de Goiás, localizado no centro-oeste brasileiro, apresenta uma população de 
aproximadamente 6,9 milhões. 

No que diz respeito à densidade demográfica dos estados brasileiros, a liderança fica a 
cargo do Distrito Federal – 444,7 hab/km² – tanto por causa da capital, Brasília, quanto pelas 
grandes aglomerações urbanas que se formaram após a rápida urbanização de seu entorno. Em 
seguida, temos o Rio de Janeiro (365,2 hab/km²), São Paulo (166,2 hab/km²), Alagoas (112,3 
hab/km²) e Sergipe (94,3 hab/km²). 

Atividades 

1) De acordo com a estimativa do IBGE, de 2018, o Brasil deve alcançar uma população de 
208.494.900 pessoas, mesmo possuindo um número de habitantes alto, podemos concluir que o 
país é:  

a) densamente povoado 

b) populoso 

c) homogeneamente povoado 

d) proporcionalmente adensado 

 

2) Sobre a população do Brasil é correto afirmar: 

a) regularmente distribuída no território. 

b) irregularmente distribuída no território. 

c) de elevado crescimento vegetativo. 

d) de crescimento vegetativo nulo ou 
negativo. 

e) com altíssima densidade demográfica. 

 

3) A concentração populacional no Brasil é irregular. A densidade demográfica é variada e 
decorrente de processos históricos e econômicos. Das unidades da federação, a que possui 
maior população relativa é: 

a) São Paulo 

b) Pernambuco 

c) Alagoas 

d) Distrito Federal 

e) Rio de Janeiro 

 

4. O Censo demográfico é uma pesquisa realizada junto ao IBGE, com o objetivo de conhecer a 
evolução da distribuição populacional do país, e as características socioeconômicas e dos 
domicílios brasileiros. Sobre o Censo é correto afirmar: 

a) A contagem é feita através do programa conhecido como Censo Demográfico, que acontece 
em média a cada 05 anos. 

b) Entre as perguntas feitas no Censo, tanto na pesquisa básica, quanto na amostra, está a 
questão referente à “Cor ou raça”.  

c) O objetivo do Censo é não analisar a composição étnica da sociedade brasileira, suas 
características socioeconômicas, afim de não embasar as políticas públicas do Estado brasileiro. 

d) A contagem é feita através do programa conhecido como Censo Demográfico, que acontece 
em média a cada 15 anos. 
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5. Segundo o IBGE, estima-se que em 2018 a população brasileira era de aproximadamente 
208.494.900 milhões de habitantes, sendo 51,6% mulheres e 48,4% homens. O número de 
habitantes do Brasil é inferior somente à países como: 

a) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, que ocupam o os quatro primeiros lugares 
do ranking. 

b) Coreia do Sul, Índia, Rússia e Indonésia, que ocupam o os quatro primeiros lugares do ranking. 

c) Sudão do Sul, Índia, China e Japão, que ocupam o os quatro primeiros lugares do ranking. 

d) Canadá, México, Estados Unidos, e Indonésia, que ocupam o os quatro primeiros lugares 
do ranking. 

 

TEMA: Formação étnica da população brasileira 

O Brasil é famoso por sua grande miscigenação, nosso povo não tem uma formação 
étnica única, pelo contrário, é uma mistura de diversos povos. Existem brasileiros de todas as 
cores, de todos os jeitos. 

O Brasil é formado por brancos, negros, asiáticos, índios e muitos mestiços. 

 

1. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos 
formadores da nação brasileira: 

a) Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. 

b) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. 

c) Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. 

d) Os nativos brasileiros – os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi 
escravizado. 

e) Os africanos negros escravizados, os europeus – essencialmente italianos, holandeses e 
alemães –  e os imigrantes árabes. 

 

2. Uma população, com origem comum, sustentou a economia do país durante vários anos por 
meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, 
práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. 

O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira? 

a) Imigrantes árabes. 

b) Africanos 

c) Imigrantes japoneses. 

d) Indígenas. 

e) Alemães e italianos. 

 

3. Sabemos que as três raças básicas formadoras da população brasileira são o negro, o europeu 
e o índio, em graus muito variáveis de mestiçagem e pureza. A miscigenação no Brasil deu 
origem a três tipos fundamentais de mestiço: Caboclo, Mulato e o Cafuzo. Conforme esta 
miscigenação considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
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I. Caboclo, diz da raça mestiça entre branco e índio; 
II. Mulato, corresponde ao mestiço de negro com branco; 
III. Cafuzo, compreende a mestiçagem de índio com índio; 

Está (ão) correto(s) o(s) item (ns): 

a) apenas a assertiva I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) apenas a assertiva II 

 

9.  Crescimento da população brasileira 

A redução do crescimento populacional brasileiro está associada à diminuição severa das 
taxas de natalidade no país, mantidas em patamares semelhantes aos das taxas de mortalidade, 
que também se encontram relativamente baixas. Essa relação entre esses dois dados deflagra a 
redução do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira, haja vista que as 
migrações internacionais não interferem substancialmente nas alterações do número de 
habitantes no Brasil. 

Observe o gráfico a seguir: 

 
Gráfico representativo do processo de transição demográfica 

Fonte: Brasil Escola. Transição Demográfica. Acesso em: 22 maio 2020. 
 

Analisando o gráfico da transição demográfica e considerando o estágio atual do crescimento da 
população brasileira, seria possível categorizar o Brasil: 

a) na fase 02, em razão do boom populacional nas áreas rurais. 

b) na fase 03, graças à intensiva política antinatalista do governo. 

c) na fase 02, em função da recente queda dos índices de mortalidade. 
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d) na fase 03, por conta do restrito crescimento demográfico atual no país. 

e) na fase 04, graças ao avançado estágio de envelhecimento populacional. 

10. (UEA) Analise as pirâmides etárias: 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) A população brasileira está tornando-se cada vez mais jovem. 

b) A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. 

c) O número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. 

d) A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. 

e) A população masculina predomina em relação à feminina. 

 

 

Vídeos sugeridos 

https://www.youtube.com › watch  (populacão brasileira) 

https://www.youtube.com›watch  (Diversidade Cultural no Brasil) 

https://www.youtube.com › watch  (Pirâmide Etária) 

https://www.youtube.com/
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EDUCAÇÃ FÍSICA 

Atividade 1 - Fundamentos do Basquete 

Passe: A troca de passes é fundamental para abrir espaços na quadra e encontrar as melhores 

oportunidades para pontuar. Existem três variações de passes: passe de peito, picado e por cima 

da cabeça. 

 

Drible: No basquete, o drible é o ato de quicar a bola de forma a deixar o adversário para trás. 

Esse fundamento é o que permite abrir espaços na quadra para fazer a cesta ou deixar os 

companheiros mais bem posicionados. 

 

Arremesso: O arremesso é a ação para acertar a bola na cesta, pontuando para o time.  

 

Rebote: O rebote ocorre quando um jogador erra um arremesso e a bola sobra para alguém, que 

ganha ou mantém a sua posse.  
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Exercícios 

1- Qual o principal objetivo do fundamento drible no basquete? 

2- Em qual situação de jogo o arremesso deve ser utilizado? Qual o seu objetivo? 

3- Aponte a diferença de rebote defensivo e ofensivo. 

 

Atividade 2 - As 5 posições no Basquete 

 

 
 

Exercícios 

Cite a principal função e características de cada posição dos jogadores. 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

DANÇA 

 A dança é uma manifestações artística e cultural. Os primeiros movimentos dançantes 
aconteceram na pré-história, eles dançavam pela vida, pela sobrevivência e por rituais. Com o 
passar do tempo, a dança evoluiu e aperfeiçoou. Hoje temos vários gêneros da dança.  

1 - Pesquisar sobre os gêneros de dança abaixo (anotar no caderno): 

Dança Clássico: 

Dança Moderna: 

Dança Contemporânea: 

Dança Popular: 

 
2 - Dança clássica– responda as questões abaixo (anotar no caderno): 
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a) Conforme mostra a imagem acima, a dança clássica é composta por cinco posições técnicas 
de movimentos. Quais são eles? 

 

b) Figurino é o traje usado pelo dançarino durante os ensaios e apresentações. Qual é o traje 
usado no dança clássica? 

 

c) A bailarina mostra alguns movimentos e como está o corpo dela em cada movimento? 

 

3 - Dança moderna –  Na dança moderna também tem posições técnicas e na imagem abaixo 
mostra algumas delas. Responda as questões (anotar no caderno): 

 

a) Como está o movimento do corpo na dança moderna? 

b) Que diferença e igualdade você percebe no movimento dançante da dança clássica e da 
moderna?  

c) Que diferença e igualdade você percebe nesses movimentos com os movimentos de 

ginástica? 

4 - Dança contemporânea. Observe a imagem e responda. (anotar no caderno): 

 

 a) Como está o movimento do corpo dos bailarinos? 

 b) Descreva as cores e o tipo de traje (figurino) que 
estão usando. 

 c) Escreva o que você percebe de diferença e 
igualdade da dança contemporânea e da dança 
clássica. 
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5 - Dança popular: O frevo é uma das Danças Populares brasileiras que caracteriza um ritmo 
musical com origem no estado de Pernambuco, misturando marcha, maxixe e elementos da 
capoeira. Responda a questões (anotar no caderno): 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) Onde está sendo apresentada (lugar/local) da dança frevo na imagem? 

b) Como está o traje (figurino) dos dançarinos? 

c) Podemos dizer que o figurino feminino na dança frevo parece com o figurino da dança clássica. 
Você percebe qual é? Descreva. 

 
6 - Assista o vídeo “O lago dos Cisnes” em https://www.youtube.com/watch?v=OhE6BhWNAYE e 

responda as questões: 

a) O que você entende por coreografia? 

b) Como são as movimentações coreográficas dos solos (apresentações individuais), dos 
duetos e o corpo de baile? 

c) Como os elementos peso, espaço, tempo e fluência são desenvolvidos nos movimentos 
dos bailarinos? 

 
7 - Pesquise (resumo) e cole no caderno imagens das seguintes danças: 

a) Balé romântico – Jules Perrot/Jean Coralli 

b) Balé Clássico – Anna Pavlova/Mikhail Baryshnikov 

c) Balé de Ação 

d) Dança Moderna – Rudolf Laban,  Mary Wingman,  Martha Grahan 

 
8 - Pesquisar uma Companhia Brasileira de Dança. 

 
9 - Quais os estilos ou tipos de dança você conhece? 

 

10 - Qual o estilo você gostaria de praticar? 

https://www.youtube.com/watch?v=OhE6BhWNAYE
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LEIA COM ATENÇÃO 

História da Dança. 

        A dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. Surgiu ainda na 
pré-história, como consequência de experimentações corpóreas que homens e mulheres 
realizavam como bater os pés no chão e bater palmas. 
        A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram 
combinando movimentos do corpo. São as chamadas danças primitivas. Portanto, é muito 
provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, também como uma forma de 
comunicação. Além disso, estava bastante relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais. 
          Há registros de pinturas rupestres do período paleolítico que representam figuras humanas 
realizando movimentos que foram interpretados como danças. As danças milenares são aquelas 
que ocorreram em civilizações da antiguidade, como Índia, Egito, Grécia e Roma. Para esses 
povos, dançar tinha um caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. 
         Já na Idade Média, a dança sofreu um empobrecimento devido à moralidade imposta pelo 
período. Nesse contexto, as manifestações corporais foram consideradas profanas. De qualquer 
forma, a população do campo continuou exercendo as danças camponesas. No renascimento, a 
dança retoma sua importância, sendo bastante valorizada pela nobreza. Nesse momento, ela 
torna-se mais complexa e surgem estudos e organizações a fim de sistematizá-la; é quando 
desponta o chamado balé. 
         Posteriormente, aparece a dança moderna, um estilo mais livre e espontâneo, mais 
relacionado com a vida real e cotidiana. Essa vertente ganhou impulso com o trabalho de uma 
bailarina norte-americana chamada Isadora Duncan (1877-1927). Outro grande nome da dança 
moderna é a dançarina Martha Graham (1894-1991), também nascida nos EUA. 
 

À esquerda, Martha Graham, à direita, Isadora Duncan - 
grandes responsáveis por transformar a dança ocidental. 
 
       Com o tempo, outras maneiras de expressar-se 
corporalmente foram criadas e hoje temos a 
chamada dança contemporânea. Nesse estilo, é suprimida 
uma estruturação clara, importando mais as ideias, 
conceitos e emoções do que propriamente a estética. 
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-danca/ 

 
Responda: 

11-  Quais as características e os principais representantes da dança clássica, da moderna e da 
contemporânea? 
 

12-  Quais são os elementos constitutivos do movimento na dança? Defina cada um.  
 

13-  Observe as duas imagens e responda: 
 

      
 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-danca/
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a) Como são os movimentos? Quais adjetivos podemos dar a eles? Leves, alegres, pesados e 
tristes? Por quê? 

b) E quanto ao figurino? Quais as diferenças percebidas por você? 
c) E sobre a utilização do espaço? Quais níveis espaciais são utilizados? Altos, médios ou 

baixos? 
 

INGLÊS 

 

Questão 1 - Escreva os nomes das partes do corpo humano em inglês. 
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The Body / O Corpo: 
 

Head – Cabeça                       Hair – Cabelo                Neck – Pescoço 
Arm – Braço                           Leg – Perna                   Eye – Olhos 

Nose – Nariz                           Mouth – Boca               Finger – Dedo 
Knee – Joelho                         Foot – Pé                      Hand – mão 

 
 

Adverbs of frequency – Advérbios de frequência 
 
Os advérbios de frequência indicam com que frequência determinada ação acontece. 
São eles: Always (sempre); usually (usualmente); often (frequentemente); sometimes (ás vezes) 

e never (nunca). 

  

 

Observe: 

 My friends always arrive on time. (adverb. antes do verbo principal arrive). 

 Roberto is never late for school. (adverb após o verbo to be is). 

 Marcia can sometimes go by bus. (adverb entre dois verbos can e go) 

 

Agora vamos colocar em prática? 

 

Questão 2 - Faça a correspondência. 

1 – Always                       (    ) Raramente 

2 – Often                          (    ) Às vezes 

3 – Sometimes                 (    )  Sempre 

4 - Rarely                         (    ) Nunca 

5 – Never                         (    ) Frequentemente 

 

Questão 3 - Olhe a imagem e complete as sentenças usando os advérbios de frequência da 

caixa. 
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a) My Family ______________ eats cereal, yoghurt and bread for breakfast. ( geralmente)   

b) My brother Tommy _____________________eats fish. (nunca) 

c) My sister Emilly ______________________ prefers eggs. (às vezes) 

d) I _______________________like doughnuts for breakfast. (sempre)  

e) My mother _______________________ prepares a sandwich for her. (frequentemente) 

 

Simple Present – Presente Simples 

O simple present são as ações do nosso cotidiano, as rotinas do dia a dia. No simple present os 

verbos não são flexionados em todas as pessoas exceto na terceira pessoa do singular (he,she 

e it) que acrescenta-se o s ao verbo nas frases afirmativas. Porém, há algumas regrinhas a 

serem seguidas para que possamos fazer essa alteração. Prestem atenção aos verbos e as 

suas terminações. 

Na maioria dos verbos acrescenta-se s ao final para he, she e it. 

Exemplos:    Verbo read- ler             I read a book every year. 

You read a book every year. 

 

Agora observe como o verbo fica na 3º pessoa do singular. 

He reads a book every year. 

She reads a book every year. 

 

Verbos que terminam em –ss, –sh, –ch, –o, –x: acrescenta-se – es. Prestem atenção nesses 

verbos a seguir 

 Verbo Go – ir             I go to church on Sundays. 

                                  Mary goes  to church on Sundays  

 

 Verbo watch – assistir      I watch news every night. 

                                          She watches news every night 

 

Verbos que terminam em consoante + y: retira-se o –y e, depois, acrescenta-se-ies. 

 Verbo study- estudar          I study English once a week.  
                                                You study English once a week. 

                                                      He studies English once a week. 

                                                      She studies English once a week. 

Verbos que terminam em vogal + y: acrescenta-se –s. 

 Verbo play – jogar             I play soccer at night. 
                                                     You play soccer at night. 
                                                     He plays soccer at night. 
                                                     She plays soccer at night. 
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Questão 4 - Complete as lacunas abaixo com o verbo correto dentre as opções. 

a) She usually _______ me every morning.   (    ) call            (    ) calls 

b) I _______ a chocolate cake.                       (    ) like            (    ) likes 

c)  We always _______ with you.                   (    ) agrees       (    ) agree 

d) He ____________ at school every week.   (    ) goes         (    ) go 

e) They _____________ a lot.                         (    ) studies     (    ) study 

 

 

Agora vamos aprender mais uma regra importante. 

 

Para fazer uma interrogativa no simple present, devemos usar o verbo auxiliar Do e Does. Eles 

deverão ser usados tanto nas perguntas quanto nas respostas curtas. O verbo auxiliar deverá vir no 

começo da frase. O Do e Does não tem tradução eles servem para auxiliar o verbo. 

Atente-se a frase. 

Do you go to the beach? 

Yes, I do. (resposta curta na forma afirmativa) 

No, I don´t. (resposta curta na forma negativa) 

 

Observe que para a interrogativa usamos o auxiliar Do. Na terceira pessoa do singular usamos o auxiliar 

Does 

Does she study English at school? 

Yes, she does. (resposta curta na forma afirmativa) 

No she doesn´t. (resposta curta na forma negativa) 

 

Observe que o verbo study não foi preciso ser marcado com o ies, como na afirmativa, porque o verbo 

auxiliar nos mostra que o sujeito da frase está se referindo a terceira pessoa. 

 

Questão 5 – Responda as perguntas com: Yes, I do  ou  No, I don’t 

a) Do you study every day? ________________________________________________________ 

b) Do you work? ________________________________________________________________ 

c) Do you help your mother at home? ________________________________________________ 

d) Do you do your homework? _____________________________________________________ 

e) Do you obey your teachers? _____________________________________________________ 

f) Do you obey your parents? ______________________________________________________ 

 



68 
 
 

Questão 6 - Escreva as frases em inglês. 

a) Eu nunca vou ao supermercado aos domingos. 

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Nós sempre jogamos futebol e vôlei. 

______________________________________________________________________________ 

c) Ele vai à escola de ônibus às vezes. 

______________________________________________________________________________ 

d) Eu raramente como peixe. 

______________________________________________________________________________ 

e) As garotas sempre gostam de batons. 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 - Complete as sentenças com os verbos entre parênteses, usando as regras do 

Simple Present. 

a) Janet _____________________ (study) English in the morning. 

b) Jorge’s family ____________________ (want) to be a great musician. 

c)  My sister ___________________ (go) to her English class.  

d)  I ___________________ (play) the piano.  

e) My father _________________(wash) his car on Sundays. 

 

 

Verbo to have - O verbo to have significa ter, possuir. 
 

 
    I   have  
You  have 
  We have 
They have 

 
He   has (ele tem) 
She has (ela tem) 
It     has (ele/ela tem) 

Observe que para a terceira pessoal do singular (he, she e it) o verbo sofre alteração na escrita, 
porém a tradução continua a mesma.  

 

Questão 8 - Complete a informação abaixo sobre a família de Ben com have ou has. 

Hi! My name is Ben Medeiros. I ___________ one sister and one brother. My sister is 

thirteen. She __________ blond hair and blue eyes. My brother is fifteen. He _________ brown 

hair and black eyes. We __________ three cats. Our parents are Luis and Laura. They 

____________ a new house.  


