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2º ROTEIRO DE ESTUDO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 1º TERMO 

Carta para as famílias 

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

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

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

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

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

os nossos estudantes.  

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

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

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

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

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

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

Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes pelos quais é 

responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

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

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

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

situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

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

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

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

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

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

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

 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 



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

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

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

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

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

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

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

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

 Se 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 e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – revistas, 

livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou 

qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente para seu filho.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões:  

As Aventuras do Avião Vermelho  

Animação é baseada no livro homônimo de Erico Verissimo  

Longa-metragem de animação 2D, “As Aventuras do Avião Vermelho” conta a história de 

Fernandinho, um garoto de 8 anos que, após perder a mãe, torna-se solitário, com problemas de 

relacionamento com o pai e na escola.  

 Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. O menino, 

porém, com nada se encanta. Até que ele dá a Fernandinho um livro de sua infância.  

 Fascinado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão 

Tormenta – aviador protagonista do livro, que está preso no Kamchatka.  

 A bordo do Avião Vermelho, tripulado por Ursinho e Chocolate – brinquedos que ganham a 

vida com sua imaginação –, Fernandinho visita a Lua e o fundo do mar, passa pela África, China, 

Índia e Rússia. Ao longo da jornada, descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o 

amor do pai.  

 Baseado no livro homônimo de Erico Verissimo, escrito em 1936, “As Aventuras do Avião 

Vermelho” conta com as vozes de Milton Gonçalves, Lázaro Ramos, Pedro Yan e grande elenco.  

 Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/>.  

Questão 1 – Identifique o assunto do texto:  

 (     ) um livro.  

 (     ) uma animação.  

 (     ) uma série de televisão.   

 

Questão 2 – Segundo o texto, o garoto Fernandinho sente-se solitário, depois de:  

 

(     ) perder a mãe.   

 (     ) ir mal na escola. 

 (     ) ter problemas com o pai.  

 

Questão 3 – O fato “O menino, porém, com nada se encanta.”:  

 (     ) justifica o fato “[...] o pai tenta conquistá-lo com presentes.” 

 (     ) soma-se ao fato “[...] o pai tenta conquistá-lo com presentes.” 

 (     ) contrasta-se com o fato “[...] o pai tenta conquistá-lo com presentes. 

 

https://tvbrasil.ebc.com.br/


Questão 4 – Releia esta passagem do texto:  

“Fascinado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão 

Tormenta – aviador protagonista do livro, que está preso no Kamchatka.”  

Nessa passagem, o trecho sublinhado:  

(   ) apresenta o Fernandinho. 

(   ) apresenta o Capitão Tormenta. 

(   ) caracteriza o Capitão Tormenta.  

 

Questão 5 – Em “Ao longo da jornada, descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o 

amor do pai.”, o verbo destacado refere-se ao :  

 (     ) Ursinho.  

 (     ) Chocolate.  

 (     ) Fernandinho.   

 

Questão 6-  Qual é o título do texto ? 

 

Questão 7- Quantos parágrafos tem este texto ? 

 

Questão 8 - Coloque em ordem alfabética o nome dos brinquedos:  

ursinho - avião- pianinho - boneco - bicicleta - patins - guitarra 

 

Questão 9 - Separe as sílabas dos nomes destes brinquedos: 

a) ursinho - ________________________________________ 

b) avião - __________________________________________ 

c) pianinho - ________________________________________ 

d) patins - __________________________________________ 

e) guitarra - ________________________________________  

f) bicicleta - ________________________________________ 



 



 

 

 



MATEMÁTICA 

1. No verão aqui no Brasil, o clima é bastante quente e as sorveterias vendem muitos picolés. Veja 

quantos picolés a sorveteria Polo Norte vendeu em apenas uma semana:  

Domingo 230 

Segunda-feira 80 

Terça- feira 69 

Quarta-feira 93 

Quinta-feira 77 

Sexta-feira 112 

Sábado 210 

 
a) Considerando o sábado e o domingo juntos, calcule quantos sorvetes foram vendidos: 
 
b) Adicione as quantidades de sorvetes de segunda à quarta-feira: 
 
c) Considerando a semana inteira, quantos sorvetes foram vendidos? 
 
d) Qual o dia que houve a menor venda? 
 
 
2. Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto de: 
 

a) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades.  

b) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. 

c) 1unidade de milhar, 60 unidades. 

d) 1 unidade de milhar, 90 unidades.  

 
3. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Qual foi o número representado por Cristina? 

 
 

a) 1.314 
b) b) 4.131 

c) 10.314       
d) 41.301  

 
 
4. Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois 
esse fazendeiro tem agora? 
 

a) 266               
     

b) 376               
     

c) 476               
     

d) 486 

 
5. Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos 
pães foram colocados em cada cesta? 
 

a) 31                 
     

b) 310               
   

c) 554               
     

d) 783 
 

 
6. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes 
teremos quantos gramas? 
 

a) 59                 
     

b) 64                 
   

c) 245               
      

d) 295



 

7. Resolva as divisões: 
 

 
 
 

CIÊNCIAS 

A água no Planeta Terra 

Sabemos que um do fatores que   possibilitou a vida aqui na Terra foi a presença da água, 

também é do nosso conhecimento sua importância para a manutenção da vida de todas as 

espécies do planeta. Esse recurso natural cobre cerca de 70% da superfície terrestre, entretanto, 

apenas cerca de 3% deste volume é de água doce. 

 

Distribuição da água no Planeta 

97% da água disponível no mundo está nos oceanos, ou 

seja, é água salgada. 

- 3% de água doce está distribuída da seguinte forma: 

- 29,7% aquíferos; 

- 68,9% calotas polares; 

- 0,5% rios e lagos; 

- 0,9% outros reservatórios (nuvens, vapor-d ’água, etc.). 



 

Hidrosfera 

Hidrosfera é o conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo as que 

compõem os seres vivos.  Podemos classificar as águas da hidrosfera em oceânicas, 

atmosféricas ou continentais. 

Águas oceânicas 

As águas oceânicas são as mais abundantes da hidrosfera e estão localizadas nos mares 

e oceanos. Essas águas são salgadas por conterem muitos sais minerais dissolvidos. Os sais 

minerais estão presentes em rochas da superfície da Terra e são transportados pela água dos 

rios até o mar. 

Outra fonte da salinidade dessas águas são os processos vulcânicos que ocorrem nas 

fontes hidrotermais nas profundezas do oceano. O sal presente em maior quantidade nas águas 

oceânicas é o cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha. 

Águas atmosféricas 

As águas atmosféricas encontram-se na forma de vapor-d ‘água, de gotículas de água 

líquida, que constituem as nuvens e os nevoeiros, ou água solidificada, que compõe cristais de 

gelo, também encontrados em nuvens. 

Águas continentais 

As águas continentais estão em rios, lagos e geleiras ou são subterrâneas. De modo geral, 

as águas continentais contêm menor quantidade de sais minerais dissolvidos que as águas 

oceânicas. Por esse motivo, elas são chamadas de água doce. 

As águas das chuvas podem escoar pela superfície do solo, chegando aos rios e lagos, ou 

podem se infiltrar no solo, preenchendo os espaços entre as rochas. Nesse último caso, elas são 

armazenadas em formações geológicas subterrâneas constituindo os aquíferos. Os locais onde 

as águas dos aquíferos atingem a superfície constituem as nascentes. 

Os rios e os lagos são as principais reservas de água doce utilizadas pelos seres 

humanos. Entretanto, em muitas regiões esses recursos não estão disponíveis em quantidade 

suficiente para toda a população. Nesse caso, pode-se perfurar poços para explorar as águas 

subterrâneas ou buscar nascentes onde essas águas afloram. Porém, em alguns casos a água 

subterrânea é salobra e precisa passar por processos específicos para se tornar potável. 

Atividades 

1- Qual é a importância da água para os seres vivos? 

 

2- Por que a água de mares e oceano não é própria para o consumo humano? 

 

3- O que é Hidrosfera? Como ela pode ser classificada? 

 

4- Faça uma pesquisa sobre o aquífero guarani.  

 

5- Complete: 

 



 

a) A água é um ______________ que possibilitou a ______________ na Terra. Cerca de 70% 

da ______________é coberta de água, sendo 97% de total de água___________ sobrando 

apenas ___________ de água doce. 

 

b) Podemos encontra a água doce em _________, ________, __________ e ____________. 

 

c) Os ________ onde as águas dos _________atingem a superfície constituem as________. Os 

________ e ______são as principais _______de água ________usadas pelo seres humanos. 

 

6- Dizemos que a água é doce, ela é realmente doce? Justifique. 

 

7- Por que as águas dos mares e oceanos são salgadas? 

 

Estados físicos da água 

A água pode ser encontrada na natureza em três 

diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Veja, 

a seguir, alguns exemplos. 

• No granizo, nas geleiras e nos icebergs, a água está no 

estado sólido (gelo). A neve é composta de cristais de 

gelo microscópicos. 

• Em oceanos, mares, rios e lagos, a água está no estado 

líquido. 

• O ar que respiramos contém grande quantidade de vapor-

d’água, que é água no estado gasoso. O vapor-d’água não é visível. 

As nuvens são visíveis, pois são principalmente compostas de pequenas gotículas de água 

líquida ou cristais de gelo formados pelo resfriamento do vapor-d’água. 

As mudanças de estado físico da água 

Na natureza, a água muda constantemente de um estado físico para outro. Isso ocorre 

quando a água passa por processos de aquecimento ou resfriamento. Veja alguns exemplos. 

• Quando a água líquida é resfriada e passa para o estado sólido (gelo), essa mudança de 

estado físico é denominada solidificação. 

• Ao aquecer o gelo até fazê-lo passar para o estado líquido, a mudança de estado físico que 

ocorre denominada fusão. 

• Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso (vapor), ocorre a 

vaporização, que pode ser lenta ou rápida. A vaporização lenta, como acontece com a roupa 

que seca no varal, recebe o nome de evaporação. A vaporização rápida, com formação de 

bolhas no interior do líquido, como ocorre com a água numa panela levada ao fogo, é chamada 

de ebulição. 



 

• No processo denominado condensação ou liquefação, o 

vapor-d’água é resfriado e passa para o estado líquido. A 

condensação do vapor-d’água é um dos processos envolvidos 

na formação de nuvens na atmosfera. 

• Além dessas mudanças de estado físico, a água pode passar 

do estado sólido diretamente para o gasoso ou do estado 

gasoso para o sólido, sob determinadas condições 

ambientais. Esses processos são denominados sublimação e 

ressublimação. 

 

Atividades 

1 - Em que estado físico podemos encontrar as águas continentais? E as águas atmosféricas? 

 

2 - Complete as frases relacionadas aos processos de mudanças de estado físico ocorridos. 

a) Em camadas elevadas da atmosfera, o vapor - d’água se________ e forma as__________. 

b) Com o aumento da temperatura, a água das geleiras sofre ______e escoa para rios e lagos. 

c) Com a _______do Sol, a água do solo, dos rios e dos lagos _______ e vai para a atmosfera. 

d) Outra parte da água é consumida pelos seres vivos e volta para a atmosfera por meio 

da_________. 

3 - Ao passar do estado gasoso para o líquido a água precisa? 

a) Ganhar calor b)Perder calor c) Compartilhar calor d) Nenhuma das 

opções 

4- Identifique o estado físico da água nas seguintes situações. 

a) A água presente na melancia 

b) A água presente no sorvete de palito 

c) A água presente no ar 

d) A água presente no leite 

 

5 - Observe o esquema abaixo, referente às mudanças de estado físico da água. 

 

Identifique as mudanças indicadas pelas setas 1, 2, 3, 4. 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-bxEXd9O4oys/VTReKRLPBPI/AAAAAAAABtA/Te1bhVAxAwY/s1600/esquema....png


 

6 - O estado físico da água e de qualquer outra substância depende da organização de suas 

moléculas e de seus átomos. No estado sólido, as moléculas de água; 

a) estão fortemente ligadas entre si; 
b) não ficam tão próximas entre si; 
c) movimentam-se intensamente; 
 

7 - Coloque a mudança de estado físico que está ocorrendo em cada situação. 

a) Roupa secando no varal; 

b) O suco congelou; 

c) Uma poça de água na rua; 

d) Orvalho nas plantas ao amanhecer; 

e) Água fervendo; 

f) O picolé derretendo; 

 

O ciclo da água 

Uma das hipóteses para a origem da água 

no nosso planeta é que, em certa época do 

processo de formação da Terra, a hidrosfera e a 

atmosfera surgiram pela liberação de vapor-

d’água e de outros gases do manto terrestre, por 

meio de atividades vulcânicas. Com o 

resfriamento do planeta, parte do vapor-d’água se 

condensou, originando os oceanos, mares, rios, 

lagos e outros reservatórios naturais de água no 

estado líquido. 

A quantidade de água da hidrosfera 

praticamente não varia. Entretanto, a água está 

continuamente mudando de estado físico e de 

ambiente. Esse processo é denominado ciclo da 

água ou ciclo hidrológico. 

O Sol é a principal fonte de energia que 

mantém o ciclo da água: ele está envolvido com a evaporação da água dos oceanos, mares, rios, 

lagos e do solo, e também está relacionado à liberação da água durante o processo de 

transpiração dos seres vivos. 

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

Atividades 

1- Assinale qual das alternativas abaixo corresponde a uma das etapas do ciclo hidrológico que 

ocorre exclusivamente em áreas continentais. 

 

a) Percolação b) Evaporação c) Precipitação d) Umidificação 

 

2 - Observando a figura acima sobre o ciclo da água, elabore um mapa conceitual sobre o ciclo 

da água. 

3 - Em qual etapa do ciclo a água se encontra misturada ao ar? 

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


 

4 – Explique a função do calor no ciclo da água? 

5 - Complete: 

a) As águas da chuvas,___________, e marem__________. 

b) O ________ produzido sobe e se ________ em gotículas de água. Essa gotículas formam as 

______________. 

c) As gotículas se _______, ficam pesadas e caem como ________ mantendo o ______da água. 

 

6 - Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à 

transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para o 

líquido é chamada de: 

a) evaporação. b) solidificação. c) sublimação. d) condensação. 

 

7 - Os humanos participam do ciclo da água, uma vez que usam essa importante substância e, 

depois, devolvem-na para o ambiente. De quais formas os seres humanos liberam a água para 

natureza? 

 

A água potável 
 

A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea que provém principalmente 
de rios, lagos, represas e nascentes. 

Embora a maior parte da água obtida na natureza pareça limpa, ela raramente é potável, 
ou seja, própria para o consumo. Nela, podem estar presentes determinados materiais ou 
agentes patogênicos, que precisam ser separados e eliminados da água por meio de um 
tratamento adequado. Após ser tratada, a água pode ser distribuída para ser consumida pela 
população. 

 

As estações de tratamento de água 
 

Estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o 
tratamento da água doce encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. A água 
potável obtida com o tratamento contém sais minerais dissolvidos e, portanto, é uma mistura 
homogênea. 

Antes de chegar às estações de tratamento, a água passa por grades que a filtram e 
impedem a entrada de animais aquáticos e objetos sólidos relativamente grandes, como galhos e 
folhas. Depois, a água segue para uma série de tanques, no quais é submetida a um processo 
gradual de limpeza. A água tratada é enviada por tubos e canos subterrâneos até as residências 
e aos demais estabelecimentos da cidade. 

 

 
 



 

Etapas do tratamento da água 
 

 
Captação e bombeamento: a água captada na represa é 

bombeada até a estação de tratamento. 

Pré-cloração: são adicionados produtos, como o cloro, à 

água para facilitar sua limpeza nos outros tanques. 

Floculação: adiciona-se sulfato de alumínio à água, um 

produto que faz com que a sujeira se agrupe, formando 

grandes flocos. 

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

Decantação: como os flocos são mais densos que a água, eles se depositam no fundo do 

tanque. A água sem os flocos de sujeira passa para outro compartimento. 

 Filtração: a água passa por grandes filtros constituídos por camadas sucessivas de areia e 

pedra, deixando aí as impurezas que não se depositaram no tanque anterior. 

Cloração: adiciona-se novamente cloro para eliminar agentes patogênicos. Adiciona-se também 

flúor, que ajuda a reduzir a incidência de cáries. 

Reservatório de distribuição: desse reservatório, a água segue por grandes tubos subterrâneos 

até tubos menores, que formam a rede de distribuição. 

 

Contaminação da água 

Fontes de contaminação da água 

A água é considerada contaminada quando contém organismos patogênicos ou 

apresenta materiais tóxicos misturados nela. Até mesmo a água tratada pode ser 

contaminada se o armazenamento e a distribuição não forem feitos de forma adequada. Os 

principais responsáveis pela contaminação da água são os seres humanos e suas atividades 

domésticas, industriais e agrícolas. Contaminação doméstica. 

Os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo de 

esgoto doméstico, sem tratamento prévio, no ambiente, e esse material pode conter 

microrganismos patogênicos. 

Além disso, o descarte inadequado do lixo pode fazer com que esse material se deposite 

em rios, lagos ou outros corpos d’água, contaminando-os. O líquido originado da decomposição 

do lixo orgânico pode se infiltrar no solo e contaminar os depósitos subterrâneos de água. 

Contaminação industrial 

Os processos industriais podem gerar uma série de resíduos tóxicos, que muitas vezes são 

lançados diretamente nos rios, lagos ou mares. Outras vezes, esses resíduos são depositados no 

solo, e podem, por infiltração, atingir reservatórios subterrâneos de água e contaminá-la. 

Contaminação agrícola 



 

Pesticidas, usados no controle de pragas em lavouras, e fertilizantes podem ser arrastados 

pelas chuvas e chegar a rios e lagos ou infiltrar-se no solo e contaminar os depósitos 

subterrâneos de água. 

Doenças transmitidas pela água 

Muitas doenças, como a amebíase e a hepatite A, são transmitidas pelo consumo de água 

contaminada. Outras doenças, como a leptospirose, são transmitidas pelo contato com água 

contaminada. 

Existem ainda doenças como a dengue, a febre chikungunya, a febre zika e a malária, 

transmitidas por mosquitos que põem seus ovos em água não contaminada, acumulada em 

pneus, vasos e outros recipientes. 

Os cuidados com a água 

A água doce é um recurso escasso e a água potável, mais escasso ainda. Por isso, 

devemos usar a água com consciência e evitar seu desperdício. É importante também filtrar e/ou 

ferver a água que vem das estações de tratamento antes de consumi-la. Os filtros caseiros de 

água geralmente retêm impurezas suspensas, porém não eliminam microrganismos. Caso a água 

que chegue à residência não tenha passado por tratamento, é necessário fervê-la por, pelo 

menos, 15 minutos. A adição de produtos apropriados, como os que contêm cloro em sua 

composição, é outra medida que ajuda a eliminar os microrganismos patogênicos. 

Atividades 

1. Imagine que você está num acampamento próximo a um riacho. A água é extremamente 
transparente e sem cheiro. 
 

a) Essas características da água do riacho são suficientes para garantir que ela seja potável? 
Por quê?  
 

b) Que atitude deve ser tomada antes de beber essa água? 
 

2. Ordene, em seu caderno, as etapas de tratamento da água listadas a seguir. Depois, responda 
às questões propostas. 
 

Decantação - Floculação- 
Filtração – Pré-cloração-Cloração 
 

a) Quais dessas etapas são métodos de separação de misturas? 
 

b) Qual é a função dos compostos clorados que são adicionados à água? 
 
3. Leia o texto e responda às questões. Os mananciais são fontes de água superficiais ou 
subterrâneas que podem ser utilizadas para o abastecimento público. As áreas de mananciais 
devem ser conservadas, evitando, por exemplo, a ocupação irregular de suas margens. 
 

a) Qual é a importância da proteção das áreas de mananciais? 
 

b) Quais podem ser as principais fontes de poluição de um manancial cujas margens foram 
desmatadas para a construção de residências? 
 



 

4. Por que é perigoso o contato com as águas das chuvas? 
 

5. Pesquise quais doenças podem ser transmitidas através da água. 
 
6. O que é água potável? A água que chega a sua casa pode ser considerada potável? Justifique 
 
7. Descreva as seguintes etapas do tratamento da água (floculação, filtração, cloração 2 e 
distribuição). 
 
8. No tratamento da água são adicionados alguns produtos químicos. Quais são eles? 
 
9. Quais as principais formas de contaminação da água? O que devemos fazer para evitar que 
água seja contaminada?  

 

 
 

22 de março é o dia Mundial da água. 

 

Atenção: os textos são para leitura e auxilio na 
resolução dos exercícios 

Nos links abaixo você terá mais informações  
 
https://youtu.be/RsUD8CTDdAw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cWBSF0VyiMI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E3I74m_fQqA 
 

 

HISTÓRIA 

PRÉ – HISTÓRIA BRASILEIRA 

TEXTO I  
PINTURAS RUPESTRES 

 

As pinturas rupestres foram feitas em rochedos e paredes de cavernas durante a pré-

história, período que antecedeu a escrita. Nesta época, o homem era nômade e alimentava-se de 

frutos, peixes e pequenos animais. 

Essas pinturas podem ser divididas em três grupos: zoomórfico (representação de 

animais), o antropomórfico (figuras humanas e suas diversas formas) e os símbolos (constituído 

por desenhos sem sentido). 

Mesmo há 7 mil anos, as cores já eram utilizadas nesses desenhos. O homem raspava 

alguns minérios para obter o pó colorido e misturar com cera de abelha ou resina de árvore. Além 

disso, as análises de pigmentos mostraram a utilização de carvão (restos das fogueiras) com 

saliva, óleos vegetais e até mesmo sangue. 

https://youtu.be/RsUD8CTDdAw
https://www.youtube.com/watch?v=cWBSF0VyiMI
https://www.youtube.com/watch?v=E3I74m_fQqA


 

Segundo historiadores, a maioria dessas pinturas era feita por caçadores, que reproduziam 

a natureza, as mulheres e determinados animais que gostariam de caçar. Eles também 

acreditavam que poderiam matar um animal que fosse desenhado ferido mortalmente em uma 

caverna. 

1  2  3  
 

Questões 

 

a) Classifique as pinturas rupestres de acordo com o texto. 

b) Qual era a finalidade dessas pinturas? 

c) Como eram obtidas as tintas? 

 

 

TEXTO II 

 

POVOAMENTO DA AMÉRICA 

 
 

Questões  

 

a) Descreva as duas teorias sobre as rotas prováveis do povoamento da América. 

 

b) Uma teoria anula outra? Explique? 

 

 

 

 



 

TEXTO III 

Povoamento do Brasil 

 

O tempo da presença humana no continente americano constitui uma questão capaz de 

produzir muita polêmica. A datação da presença humana, no território hoje ocupado pelo Brasil, 

permanece indefinida; As evidências mais antigas e comprovadas de ocupação datam 

aproximadamente de 12 a 8 mil anos, e foram encontradas na região de Lagoa Santa, em Minas 

Gerais;  

As primeiras ossadas foram descobertas em 1840 pelo naturalista dinamarquês Peter 

Lund; Em 1975, foi encontrado o crânio de uma mulher, apelidada de Luzia, datado de anos. A 

antropóloga brasileira Niède Guidom pesquisa supostos vestígios de presença humana, entre 48 

a 40 mil anos atrás, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Se confirmada essa datação, 

as teorias sobre os processos de migração e ocupação do continente e do Brasil deverão mudar. 

Como isso ainda não correu, a polêmica sobre essa datação continua em discussão pela 

comunidade cientifica internacional.  

Essas populações eram formadas exclusivamente por caçadores, pescadores e coletores. 

Ainda não faziam a cerâmica, mas construíam ferramentas de pedra e de osso, e alguns usavam 

arco e flecha; não havia divisão do trabalho nem hierarquia social. Esse era o caso do povo de 

Luzia, que viveu na região de Minas Gerais entre 12 e 11 mil anos atrás; até 5 mil anos atrás, 

essa foi basicamente a forma de sobrevivência das populações. Apesar dessas características 

gerais, não havia de modo alguma homogeneidade entre as populações. Ao contrário, tudo indica 

que havia variedades regionais. 

Questões  

 

a) Explique por que a datação da presença humana no Brasil continua indefinida. 
 

b) Como viviam essas primeiras populações que aqui chegaram?] 
 

c) Assinale a afirmação correta: 
 

A dispersão dos seres humanos nos espaços da terra pode ser conhecida não apenas pela rara 

presença de partes de esqueletos fossilizados e pela  genética, mas sobretudo pelos vestígios da 

cultura material - pegadas, restos de fogueiras, artefatos líticos e cerâmica - e produções 

denominadas "artísticas", como as pinturas rupestres, as esculturas e os monumentos 

megalíticos. Na medida em que são considerados todos esses elementos, a análise da expansão 

humana e da sua dispersão pelos diversos espaços de todos os continentes permite afirmar:  

I – é correta a afirmação de que a África é o berço da humanidade" na medida em que o 

continente africano se constituiu no ponto de partida das primeiras migrações humanas.  

II – O processo de evolução da humanidade permitiu o surgimento das primeiras civilizações, 

como as do Egito Antigo na África, da Mesopotâmia, da Índia e da China na Ásia.  

III – No continente americano, povoado por migrações há milhares de anos, os Maias, os Astecas 

e os Incas, entre outros, criaram complexas sociedades que constituíram verdadeiras civilizações 

nas Américas.  



 

IV – As diferenças étnicas e culturais criadas pela milenar dispersão da humanidade, através das 

várias e diferentes regiões da superfície terrestre, não anulam o fato de que todos os seres 

humanos compartilham ancestrais africanos. 

Estão corretas  

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

 

GEOGRAFIA 

Tema: A REPRESENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

 

A superfície terrestre pode ser representada de variadas formas: globos terrestres, mapas, 

fotografias aéreas e imagens de satélite. 

Globo Terrestre 

A forma mais exata de o representar é através de globos, uma vez que são as representações 

mais próximas da realidade. Desta forma, os globos mantêm a relação 

entre a posição e extensão entre os continentes e os oceanos, evitando 

distorções na representação. Todavia, como têm uma dimensão reduzida, 

os globos apresentam a superfície terrestre com pouco menor. Outros 

inconvenientes, dos globos, são a sua difícil arrumação e transporte, bem 

com a impossibilidade de representar apenas uma parte da superfície 

terrestre. 

Mapas ou Planisférios 

 



 

O mapa constitui o instrumento mais prático e usual para representar a Terra. No mapa 

podemos optar por representar toda a superfície terrestre, ou uma parte dela, como por exemplo 

um continente, um país, uma região ou uma cidade. Por outro lado, os mapas têm dificuldade em 

transformar uma superfície esférica numa superfície plana, sem haver deformações. 

 

Vantagens e desvantagens do globo terrestre e do mapa 

 

 

Fotografias Aéreas 

 

As fotografias aéreas são usadas para coletar informações de uma determinada área que 

necessita ser estudada ou mapeada, é explorada especialmente na elaboração e criação de 

mapas. A partir das imagens coletadas nas fotos aéreas é possível obter informações com grande 

grau de detalhes sobre diversos temas, como plantações, reservas ambientais, áreas de 

queimadas, plantação de drogas, loteamento. 



 

Imagens de satélites 

 

As imagens obtidas através dos satélites e fotografias aéreas, apresentam uma grande 

quantidade de informação e qualidade que permite a elaboração de mapas, é um arquivo de 

imagem obtido por sensoriamento remoto a partir de um satélite artificial. Esse processo poderia 

ser explicado de maneira simples como a obtenção de uma fotografia da Terra de uma máquina 

localizada no espaço dentro de um satélite. 

Bibliografia: 

FREITAS, Eduardo de. "Fotografias aéreas"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fotografias-aereas.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 

A Representação da Superfície Terrestre. Já Passei Plataforma Educacional. Disponível em: 

http://www.japassei.pt/artigo.aspx?lang=pt&id_object=1678. Acesso em 04 de maio de 2020. 

 

VAMOS EXERCITAR: 

1- Por que o homem tem a necessidade de representar a superfície terrestre?  

2- Como a superfície pode ser representada? 

3- O que é um planisfério? Faça um desenho de um planisfério. 

4- Qual das formas pode representar com mais exatidão o planeta? 

5- O que são satélites e quais os tipos que existem? 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensoriamento_remoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://www.japassei.pt/artigo.aspx?lang=pt&id_object=1678


 

Tema: Transformação do espaço geográfico 

 

O espaço geográfico é o palco das realizações humanas nas quais estão as relações entre 

os homens e desses com a natureza. O espaço geográfico abriga o homem e todos os elementos 

naturais, tais como relevo, clima, vegetação e tudo que nela está inserido e  

toda modificação executada na natureza é proveniente do trabalho humano. 

 

É através do trabalho o homem é capaz de construir e desenvolver tudo aquilo que é 

indispensável à sua sobrevivência. O termo “trabalho” significa todo esforço físico e mental 

humano com finalidade de produzir algo útil a si mesmo ou a alguém. 



 

Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para facilitar a 

manipulação dos elementos da natureza, máquinas e equipamentos facilitaram a vida do homem 

e dinamizaram o processo de exploração de recursos, como os minerais, além do 

desenvolvimento de toda produção agropecuária com a inserção de tecnologias, como tratores, 

plantadeiras, colheitadeiras e muitos outros. 

Na produção agropecuária se faz necessário transformar o meio, pois retira-se toda 

cobertura vegetal original que é substituída por pastagens e lavouras. Dessas derivam outros 

impactos como erosão, poluição e contaminação do solo e dos mananciais. 

Na extração mineral, o espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo profundos 

impactos e mudando de forma drástica todo arranjo espacial do lugar que está sendo explorado. 

Nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções presentes, essas 

transformações ocorrem em loteamentos que em um período era somente uma área desabitada e 

passou a abrigar construções residenciais, além de áreas destinadas ao comércio e indústria. 

Desse modo, nas cidades de todo mundo sempre ocorrem modificações no espaço, são 

identificadas nas novas construções, nas reformas de residências, lojas e todas as formas de 

edificações. 

Sendo assim o espaço geográfico também é produto do trabalho humano sobre a natureza 

e todas as relações sociais ao longo da história. 

As constantes intervenções humanas no espaço causam uma infinidade de degradação 

que recentemente tem se voltado contra o homem. Desse modo, a natureza está devolvendo tudo 

aquilo que as ações do homem causaram. São vários os exemplos decorrentes das profundas 

alterações ocorridas principalmente no último século no planeta como: aquecimento global, efeito 

estufa e escassez de água. 

As décadas de exploração ocasionaram a extinção, somente no século XX pelo menos 

15% das espécies da fauna e da flora foram extintas. 

A partir das afirmativas, fica evidente que o homem necessita da natureza para obter seu 

sustento, no entanto, o que tem sido promovido é uma exploração irracional dos recursos. Se 

continuar nesse ritmo, provavelmente as próximas gerações enfrentarão sérios problemas. Além 

disso, a vida de todos os seres vivos na Terra ficará comprometida, inclusive do homem, caso o 

problema não seja solucionado. 

Bibliografia: 

FREITAS, Eduardo de. "Transformação no espaço geográfico"; Mundo Educação. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transformacao-no-espaco-geografico.htm. Acesso em 04 de maio 

2020. 

Vamos exercitar: 

1- Primeiramente leia o texto, busque no dicionário as palavras que você não conhece e registre 

no caderno. 

2- Com suas palavras explique o que é Espaço Geográfico. 

3- Segundo o autor do texto o que é trabalho?  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transformacao-no-espaco-geografico.htm


 

4- Segundo o autor do texto quais são os avanços tecnológicos causou na natureza na: 

a- Agropecuária 

b- Extração mineral 

c- Centros urbanos 

5- Quais foram as consequências que as intervenções humanas causaram na natureza? 

6- O que podemos fazer para utilizar os recursos da natureza sem causar tantos danos? 

 

 

 

ARTE 

Pesquisar sobre: 

Arte na Pré-história.  

Arte na Pré-história no Brasil. 

Pintura Rupestre no Brasil. 

 

Atividade: 

Reproduza uma cena de uma pintura rupestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLÊS 

REVISÃO 

 

 

 

 

 

 

Para termos uma frase na afirmativa precisamos de sujeito +verbo+complemento. 

A frase sempre começa com sujeito, tem que ter um verbo que no momento é o verbo BE  = AM, IS e 

ARE. 

E complemento. Observe o quadro abaixo: 

 

                                                                             

  

 

 

 

 

 

Frases Afirmativas: 

My name is Jack. I am 23 and I´m from Russia. 

Meu nome é Jack. Tenho 23 anos e sou da Russia. 

 

English is very hard.  (Inglês é muito difícil). 

They are co-workers.  (Eles são colegas de trabalho). 

You are Renato, right? (Você é Renato, certo?) 

1. Lembra 

do verbo 

BE? 

       2.    BE 

 

   AM  IS  

3. Vamos 

ver alguns 

exemplos: 

SUJEITO VERBO COMPLEMENTO 

My name 

    I 

 You 

   is 

 am 

 

      Jack. 

    23 

.23 

 Renato 



 

Frases negativas: 

Para termos uma frase negativa, localize o verbo BE = AM, IS e ARE. Então, acrescente NOT 

depois dele. 

 

 

   

 

I am not sure about the answer. – Não estou certo quanto a resposta. 

My car is not dented. -  Meu carro não está amassado. 

You are not a plumber. – você não é um encanador. 

My girlfriend and I are sick. – minha namorada e eu estamos doente, 

CUIDADO!! 

Muitas pessoas colocam AM na frase acima por conta do sujeito “ I ” , mas temos outra 

pessoa ,no caso my girfriend – minha nomarada. Então temos dois (2) sujeitos – Minha 

namorada e eu, plural, plural colocamos are 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                 

ATIVIDADE 

1. Conjugue o verbo Be. 

 

I _____                He   _____                we   _____ 

You_____           she  _____               you  _____ 

                             It     _____               they _____ 

 

His car   Is  Dented. not 

SUJEITO 
BE COMPL. 

My girlfriend = she     

My girlfriend and I  =  ela e eu 

  

                We                  nós 

My girlfriend and I  are sick. 

 

                  We  are  sick. 



 

2. Complete as frases com o verbo BE. 

 

a) The dog _____outside.  – O cachorro está lá fora 

b) This exercise ______ very hard -  este exercício é muito difícil. 

c) I ____ hungry. Where is the pizza? – Estou com fome. Cade a pizza? 

d) The tomatoes _____ rotten. – Os tomates estão podres. 

e) The coke _____ flat. – a Coca- Cola está sem gás. 

f) This  cake ______ too rich. – este bolo está muito enjoativo 

g) The stores _____ closed. – As lojas estão fechadas. 

 
3. Passe as frases acima para a forma negativa. 

 
a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________ 

f) _________________________________________________________ 

g) _________________________________________________________ 

 
4. Ligue  as frases. 

 

a) See you tomorrow                  (  )   Nice to meet you, too  

b) How are you?                         (  )   see you. 

c) Nice to meet you                    (  )   I´m good. 

 

 


