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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA II 
FASE VII – IV MÓDULO DE APRENDIZAGEM  IMPRESSA 

03 A 31 DE MAIO DE 2021 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA: __________________________________________________ 

  ALUNO: ____________________________________________________ 

 

EU ESCOLHO AMAR!  

           O MAIS EXCELENTE É O AMOR! 

           É PRECISO AMAR AS PESSOAS HOJE! 

É PRECISO AMAR  

OU ESCOLHER AMAR. 

É PRECISO AMAR O BEM 

E FAZÊ- LO A ALGUÉM.   

É PRECISO AMAR TODO DIA  

NOSSA FAMÍLIA. 

AMAR A PROFISSÃO  

ESCOLHER O CORAÇÃO. 

AMAR A CIDADE,  

E SUA NATURALIDADE. 

AMAR A VIDA  

COMO PRIORIDADE  

ELA É DOM CELESTE. 

AMAR COMO A ALMA, 

DE UMA MÃE. 

AMAR A CRIANÇA 

CHEIA DE ESPERANÇA 

AMAR O IDOSO 

CHEIO DE EXPERIÊNCIA  

AMAR A JUVENTUDE CHEIA DE CORAGEM. 

AMAR A VIDA COMO UMA VIAGEM. 

AMAR A VIDA COMO UMA VIAGEM. 
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I SEMANA- (03 a 07 de MAIO de 2021) 

  

Por que criança não pode trabalhar? 

Criança não pode trabalhar por um motivo simples: 
porque ela está muito ocupada sendo criança. Ser 
criança é ter a liberdade de fazer uma porção de 
coisas: ir à escola, brincar, ler, praticar esportes, 
conviver com outras crianças. Ser crinaça é ser livre 
para inventar brincadeiras, fazer descobertas e, aos 
pouquinhos, aprender a ler o mundo.  

Quando uma criança trabalha não sobra tempo para 
brincar e estudar. As crianças que trabalham, em vez de papel e lápis, usam 
enxadas e pás. Em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas 
passam o dia cercada de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em 
lares de estranhos, em lixões e nas ruas. Muitas vezes, essas crianças se 
machucam trabalhando. Algumas carregam objetos ou sacos pesados, que lhes 
dão dores nos braços e nas costas. Outras se queimam, se cortam, ficam doentes. 
Para elas a liberdade de brincar e estudar é somente um sonho, enquanto outras 
descansam para mais um dia de trabalho. 

Para garantir que esses direitos sejam respeitados, foram criados os direitos da 
criança. No Brasil, esses direitos estão na lei: eles compõem o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Segundo o ECA, toda criança tem direito à vida e à saúde, 

À liberdade e à dignidade, à convivência com a família, à educação, ao lazer e 
muitas outras coisas. 

O ECA diz com todas as letras: abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar. Mas 
estar escrito na lei não é suficiente. É preciso que as famílias e o governo estejam 
atentas e prontas para ajudar crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, 
garantido que elas possam estudar e ajudando suas famílias, acolhê-las com 
dignidade e carinho. 

 
1- De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar: 
a) Somente, em alguns casos, o ECA autoriza o trabalho antes dos 16 anos. 
b) O trabalho, na infância, gera consequências físicas negativas às crianças. 
c) Tanto as famílias quanto o governo devem impedir o trabalho infantil. 
d) O trabalho expõe a criança à manipulação de instrumentos perigosos. 
e) O direito de brincar caracteriza-se com um sonho, uma utopia para a criança que 

trabalho. 
 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

EIXO NORTEADOR: EU ESCOLHO AMAR!  
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2 - O uso da vírgula: 
I. Separar elementos de uma enumeração. 
II. Separar, quando necessário, expressões de tempo e de lugar. 
III. Destacar, para melhor compreensão, elementos explicativos ou elementos 

que quebrem a continuidade da frase. 
IV. Separar o lugar na apresentação de datas. 

Leia as frases abaixo e escreva o número correspondente à justificativa adequada 
para o uso da vírgula: 
 
a) Embarcações simples, instrumentos de navegação rudimentares e poucos 
conhecimentos sobre navegação não impediram povos antigos de explorar o 
desconhecido. _____. 
b) Carlos, leia essa notícia sobre a descoberta de novas vacinas. _______. 
c) O sal, muito comum em nossa alimentação diária, deve ser usado com 
moderação. _______. 
d) Encontrei seu amigo, aquele que você me apresentou no sábado, numa 
lanchonete da escola. _______. 
e) Na semana passada, perdi todos os meus documentos no metrô. 
f) Salvador, 13 de maio de 2015. _______. 
g) Abaixe o som, Beto, senão não conseguiremos conversar. ________. 
h) Na última sexta-feira, todos os que estavam na sala de aula, inclusive o 
professor, se comprometeram a ajudar na campanha de economia de água. 
_______. 
 

                                         

1 - No último parágrafo do texto de Língua Portuguesa “Por que criança não pode 
trabalhar?”, a expressão “É preciso que os governos, as famílias e as empresas 
estejam atentas e prontas a ajudar as crianças que trabalham...”, esse termo 
apresenta: 
 
a) uma explicação para o leitor.  
b) um fato ocorrido normalmente no Brasil.  
c) uma oposição sobre o tema apresentado. 
d) uma proposta de solução sobre o tema. 

 

 

  
 

EQUAÇÃO DO 1º GRAU 
          Uma equação é uma afirmação que estabelece uma igualdade entre duas 
expressões matemáticas. Numa equação, a letra é chamada de incógnita. Para 
você entender melhor o que é uma equação, vamos começar pelo exemplo da 
balança, repare só:  
          Você pode ver na figura ao lado que a balança está em equilíbrio. Então, 
podemos dizer que os dois lados da balança têm o mesmo valor. 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

     MATEMÁTICA 
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          No primeiro prato temos 3 + 1 + 5x, e no segundo prato temos 8 + 5 + 2x. 
Logo, se os pratos estão em equilíbrio, podemos dizer que 4 + 5x = 13 + 2x.  
            A expressão algébrica 4 + 5x = 13 + 2x é uma equação e x é a incógnita. 
Nesta equação, x representa o valor da massa de cada bolinha. Cada prato da 
balança representa um membro da equação: 4 + 5x   é o 1º membro e 13 + 2x é o 
2º membro. O valor da letra que torna a sentença verdadeira é chamado de raiz da 
equação.  
4 + 5x = 13 + 2x 
5x – 2x = 13-4 
       3x = 9 
          X = 9:3 
          X =3 
Vamos praticar? 
1- O dobro de um número, aumentado de 15, é igual a 49. Qual é esse número? 
a) 34       b) 17   c) 64  d) 32 
 

2 - A balança ilustrada abaixo representa situação de equilíbrio. Descubra o número 
que torna essa igualdade verdadeira. 
 
 

 

 

 

a) 50        b) 20      c) 45            d) 25 
 

                                                        
1 - Observe os desenhos e diga quais são as posições das retas indicadas: 

 

______________________       ________________    ________________ 
 

                                          
Leia o texto “Dia do Trabalho” que se encontra na disciplina de Geografia e 
responda: 

1- No governo de qual Presidente da República as principais medidas de 
benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas no dia 1º de maio? 
 
a) Fernando Collor    c) Getúlio Vargas 
b) Luiz Inácio Lula da Silva          d) Fernando Henrique Cardoso 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

          HISTÓRIA 
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Leia o texto ““Origem do Dia do Trabalho”  que se encontra na disciplina de 
Geografia e responda: 

Leia o  trecho do texto “Origem do Dia do Trabalho” encontrado na disciplina de 
Geografia e responda: 

         

2 - O que aconteceu no dia 01 de maio de 1886 na cidade de Chicago nos Estados 
Unidos? 
___________________________________________________________________ 
 

                                                         
                                                      Dia do Trabalho 

        Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho ou Dia do 
Trabalhador é uma data para celebrar as conquistas dos 
trabalhadores ao longo da história.       
         A data foi estabelecida em 1889 pela Segunda Internacional 
Socialista, um congresso realizado em Paris que reuniu os 
principais partidos socialistas e sindicatos de toda Europa. 
         Ao escolher 1º de maio como Dia do Trabalho, os 
participantes desse encontro prestaram uma homenagem aos 

operários e a uma greve ocorrida na cidade de Chicago (EUA) no ano de 1886. A 
data foi marcada pela reunião de milhares de trabalhadores que reivindicavam a 

redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias.  
                                  No Brasil, a data foi consolidada em 1924. Além disso, a partir 
do governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador 
passaram a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 
1° de maio como o Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. 
 
1-Com a finalidade de celebrar o dia do trabalhador? 
___________________________________________________________________ 
                                          Origem do Dia do Trabalho 

No Brasil e em vários países do mundo é um 
feriado nacional, dedicado a festas, 
manifestações, passeatas, exposições e eventos 
reivindicatórios. 
A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 
1886 na industrializada cidade de Chicago 
(Estados Unidos). No dia 1º de maio deste ano, 
milhares de trabalhadores foram às ruas 
reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de 
trabalho de treze para oito horas diárias. Neste mesmo dia ocorreu nos Estados 
Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. Dois dias após os 
acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte 
de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando 
outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, 
manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete 

 

      GEOGRAFIA 
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deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de 
manifestantes. O resultado foi a morte de doze protestantes e dezenas de pessoas 
feridas. 
 
2 - Em qual país houve uma greve generalizada para reduzir a jornada de trabalho 
e melhores condições de trabalho na indústria? 
 
a) (    ) Estados Unidos da América  b) (    ) França   c) (    ) Brasil   d) (    ) Chicago 

                                       
Observe a imagem a seguir: 

  
Hidrelétrica de Wivenhoe, no Reino Unido 

1- As hidrelétricas são um dos exemplos da intervenção do homem sobre a 
natureza. Uma consequência ambiental da construção de barragens para a 
produção de energia é: 
a) emissão de CO2 na atmosfera a partir das áreas florestais inundadas. 

b) diminuição da umidade em razão da escassez de água. 

c) menor oferta de recursos naturais não renováveis. 

d) maior concentração de populações ribeirinhas ao redor das áreas ocupadas 
pelas águas. 

Observe o cartum a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge retratando a “morte” da natureza 
Fonte:Angeli.Disponível em: Uol.com 

 

          CIÊNCIAS 

http://www2.uol.com.br/angeli/
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2- Uma causa e uma consequência da ação antrópica ilustrada na charge acima 
está corretamente expressa em: 
 
a) intensificação da política agroindustrial – diminuição das fontes de energia limpa. 
b) aumento da demanda por recursos – ampliação da poluição atmosférica. 
c) expansão da fronteira agrícola – exposição dos solos aos agentes intempéricos. 
d) reordenamento rural-urbano do Brasil – agravamento do aquecimento global. 

 
 

                                               Why can’t Children work?  
 “A Child cannot work for a simple reason: because he is too busy being a child. 
Being a child is having the freedom to do a lot of things going to school, playing, 
reading, playing sports, living with other children.” 
 
1- According to the above fragment in English from the text 
“Why can’t a child work?” we can say that it is INCORRECT: 
 
a) A Child can work. 
b) A Child cannot work for a simple reason.                                     A EJA                      

c) “... Being a child is having the freedom to do a lot of things...”   e o  
d) “Being a child is being free to live with other childreen.”        Direito da  
  criança. 

  

  
1- Faça na prática, a demonstração da mistura das cores e obtenção das cores 
secundárias.  Escreva o nome da cor obtida. 

 

+      =                       a)      Amarelo + Azul =  _____________ 
 
       
 

 +              =                   b) Amarelo + Vermelho =   ___________ 
 
 

+   =      c) Azul + Vermelho =  _______________ 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

              ARTE 
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 Eu escolho amar 

 

Mas muito antes de termos condições de amar alguém é necessário 
construir o amor próprio. Não é possível amar alguém de forma saudável 
sem possuir amor  por si mesma. 

1 – Você considera o amor importante? Quais são os efeitos positivos do amor 
para a nossa saúde? Responda com as suas palavras. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 
      Itaperuna possui a segunda maior estátua do Cristo 
Redentor no mundo, com vinte metros de altura. Foi 
inaugurada em 1966 e está completando 55 anos. 
 
1- As Secretarias de Turismo e de Esporte e lazer 
inauguraram no dia 13 de março de 2021, no Cristo 
Redentor, a prática de mais um esporte em Itaperuna. Após uma pequena pesquisa 
responda, que esporte é este?  
a) rapel            b) voo livre      c) trilha       d) ginástica  

II SEMANA - (10 a 14 de MAIO de 2021) 

 
                          Capoeira: luta e dança 

A capoeira é um jogo de destreza muito popular, 
trazida para o Brasil pelos escravos africanos. Ela era 
usada tanto para defesa quanto para diversão. Os 
movimentos da capoeira são ágeis, mas lembram 
movimentos de dança. 

A capoeira surgiu nas senzalas, os senhores de engenho proibiam os 
escravos a praticarem qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e 
os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia 
assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento 
importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. 

A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas (galpões que 
serviam de dormitório para os escravos) ou próximo a pequenos arbustos, 
chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome 
desta luta. 

 Em 26 de novembro de 2014, a UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura), declarou a roda de capoeira como sendo um 

ENSINO RELIGIOSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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patrimônio imaterial da humanidade. De acordo com a organização, a capoeira 
representa a luta e resistência dos negros brasileiros contra a escravidão durante 
os períodos colonial e imperial de nossa história. No dia 3 de Agosto, é 
comemorado o dia do Capoeirista. 
 
1- Responda as perguntas abaixo: 
a) Como surgiu a capoeira? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

b) O que a capoeira representa para a Cultura Afrodescendente no Brasil? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 - Relacione as frases de acordo com o sentido que as preposições estabelecem.  
 
(1) Feriu-se com a faca.  
 
(2) Morreu de fome.  
 
(3) Dirija com cuidado.  
 
(4) Moro em São Paulo.  
 
(5) Viajei de ônibus.  
 
(6) Falou contra mim.  
 
(7) Saí com meus amigos.  
 
(8) Preciso estudar para a prova.  

 
(9) Fiquei sem dinheiro.   
 
(10) Esta é a casa de Jorge.  
 
(11) Não olhe para trás.  
 
(12) Foi suspenso por indisciplina.   
 
(13) A porta de ferro enferrujou.   
 
(14) Ele descende de família italiana.  
 
(15) Estudei durante as férias 
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 (    ) origem  
 
(    ) finalidade  
 
(    ) matéria  
 
(    ) direção  
 
(    ) falta  
 
(    ) posse  
 
(    ) instrumento  
 
 

(    ) oposição  
 
(    ) causa  
 
(    ) companhia  
 
(    ) lugar  
 
(     ) modo  
 
(     ) tempo  
 
(     ) meio 
 

 
1 - Observe a gravura do texto "Capoeira: luta e dança” e registre um pequeno 
relato sobre a figura apresentada.  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 
 

1- Com base na imagem abaixo para cada 100 crianças no Brasil, quantas destas 
crianças não têm um brinquedo legal para brincar? 
 

 

 

a) 60 
b) 40 
c) 50 
d) 30 
 
 

 
 
2 - Sabendo que o perímetro da figura abaixo é 26 metros, calcule a medida do lado 
x. 
 

 a) 5               c) 4 
 b) 6               d) 3 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

MATEMÁTICA 
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1- Desenhe no quadro ao lado: 
 

a) Reta r, horizontal. 

   

b) CD = 30 mm, inclinado. 

     

c) EF, vertical. 
 

 
De acordo com o texto “Fatos Importantes da História de Itaperuna” encontrado 
na disciplina de Geografia, responda as questões abaixo. 
1- Quem foi o desbravador de Itaperuna?__________________________________ 
 
2- Em 1927, o município de Itaperuna foi o maior produtor nacional de qual produto 
agrícula? 
a) Arroz   b) Cana de açúcar             c) Café    d) Soja 
 

 
 

           Fatos Importantes da História de Itaperuna 
O desbravamento da região deu-se por meio do 

mineiro José de Lanes Dantas Brandão por volta do ano de 
1840, ao fundar a Fazenda do Limoeiro a quatro quilômetros 
da atual cidade de Itaperuna. Outro fato marcante na história 
da cidade ocorreu em 1889, quando o então Presidente da 

Província, Conselheiro José Bento Araújo, autorizou a eleição da primeira Câmara 
Municipal em 10 de maio, ou seja, seis meses antes do Marechal Deodoro definir o 
término da monarquia. 

A cultura cafeeira foi o grande destaque na economia da cidade por mais de 
quatro décadas, tornando-a em 1927, a maior produtora nacional, mas a crise do 
café nas décadas de 20 e 30 levou os produtores ao desenvolvimento da pecuária, 
da indústria, do comércio e principalmente, da educação. 

Hoje, passados mais de cem anos de sua fundação, o município já foi 
considerado um dos maiores pólos comerciais, pecuários e educacionais da região 
noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Em 10 de maio a cidade comemora o 
aniversário de emancipação político-administrativa. Parabéns, Itaperuna! 

 
1 - Qual foi o fato marcante que define o aniversário da cidade de Itaperuna? 
a) (    ) a ocupação promovida pelo mineiro José de Lanes Dantas Brandão por 
volta de 1840. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

r 

F 
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b) (     ) a autorização do Presidente da Província em 1889 para  eleição da primeira 
Câmara Municipal 
c) (     ) em homenagem ao grande destaque da cidade pela liderança na produção 
cafeeira em 1927. 
d) (    ) a data da fundação do município de Itaperuna. 
 

                        História do Brasão de Itaperuna 
 

O atual brasão heráldico do Município de 
Itaperuna foi idealizado pelo Dr. Alberto Rosa 
Fioravanti, quando estava como Delegado do 
Supremo Tribunal de Armas e Consulta 
Heráldica do Brasil  

O escudo do Brasão foi criado com base 
no “modelo francês de escudos” O amarelo 
ouro lembra o sol que brilha sobre Itaperuna. 
Na parte superior, O monte negro com cruz 
cristã, evoca à própria denominação do 
Município que, segundo estudiosos dos idiomas 
indígenas, significa Pedra Preta correspondente 
à Pedra Elefantina nos limites de Minas Gerais 

com nosso município.  
Os seis triângulos azuis representam os distritos:  Boaventura - Comendador 

Venâncio - Itajara – Raposo - Nossa Senhora da Penha - Retiro do Muriaé. A cor 
azul, por sua vez é o símbolo da justiça, o vermelho a presença de uma população 
lutadora,  a verde é símbolo da riqueza de um território onde a agricultura floresce. 
A armadura de couro com duas flechas rememora a fase do desbravamento e 
vigilância/convivência com os índios Puris. A cabeça de boi dourada representa 
uma pecuária em destaque. A faixa ondada simboliza o rio Muriaé. 

O ramo do café e a espiga de arroz que aparecem como suportes de escudo 
evocam dois principais produtos agrícolas de importância para a economia de 
Itaperuna. A data 1536 lembra a época em que a região fazia parte da Sesmaria e 
1889 quando Itaperuna elegia a primeira câmara de vereadores e também a vila de 
São José do Avaí foi elevada a cidade e transformada em município de Itaperuna.  
A coroa no topo com 5 torres que possuem portas abertas e simbolizam que somos 
cordiais aos visitantes. 
2 - Observe o Brasão de Itaperuna. Qual símbolo representa a cordialidade 
permanente aos visitantes de nossa cidade? 
 
a) (    ) A cabeça de gado em dourado 
b) (    ) A armadura com duas flechas atravessadas 
c) (    ) As 5 torres do castelo com portas abertas 
d) (    ) Os 6 triângulos em azul na parte superior do brasão 
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Observe as charges acima sobre o 

aquecimento global e responda: 
 

1 - Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que: 
a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. 

b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras 
partes do globo. 

c) o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. 

d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da 
temperatura em locais distantes como os polos. 

      Em 19 de agosto de 2019, moradores de São Paulo ficaram assustados com o 
final da tarde que escureceu 
grande parte da cidade. Esse 
fenômeno foi resultado das 
queimadas que aconteceram na 
região amazônica.  

                                                                     

Vista da zona norte de São Paulo com céu 
encoberto, garoa e    .                                                                  frio às 16h desta segunda-feira (19). Foto: Alex 
Silva/Estadão 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/19/dia-vira-noite-em-sao-paulo-com-chegada-de-frente-fria-nesta-segunda.ghtml. Acesso 

em 21 de julho de 2020. 

2 - Sobre as queimadas, é INCORRETO afirmar: 
 
a) uma das consequências das queimadas é a mudança da temperatura e umidade 
do solo.   
b) as queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas 
que provocam os incêndios.  
c) as queimadas intensificam o efeito estufa e o aquecimento global.  
d) diversas práticas agrícolas estão relacionadas com as causas das queimadas. 

CIÊNCIAS 
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Retornando ao fragmento do texto “Why can’t the child work?” da primeira 
semana, marque a alternativa que responde melhor. 
 1 - What is the main idea of the text? 
 
a) The talk of childhood and its games. 
b) Comment on the responsability of being a child. 
c) Discuss the rights of the child, arguind against child labor. 
d) Argue in favor of child labor. 
 The Child cannot work. 

 
1- Sobre a cor, o ponto, a linha, a forma, o plano e a textura, são elementos da 
linguagem visual: 
a) (  )  ponto, linha, textura e desenho.      c) (    ) forma, pintura, ponto e linha. 
b)  (  )  textura, cor, forma, linha e ponto.   d) (    )  cor, ponto, linha e desenho. 

 

1- Os escravos trouxeram para o Brasil várias contribuições. Dentre elas 
encontramos uma cultura rica e diferenciada nos aspectos da dança, música, 
culinária, idioma e religiosidade. Com as suas palavras relate algumas  dessas 
contribuiçoes. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

  O profissional de limpeza pública 
“gari” tem como principal ferramenta de 
trabalho o seu próprio corpo, para 
executar o serviço com qualidade e 
rapidez.Ele deve ter uma boa condição 
física. 
 
 
 

 
1. Sabemos que o gari caminha vários quilômetros durante o dia para realizar o seu 
trabalho, mediante esta característica, qual é a principal aptidão física que o gari 
deve ter para isto?  
a) flexibilidade c) força 
b) condicionamento físico             d) lateralidade 
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III SEMANA- (17 A 21 de MAIO de 2021) 

 
 Amigo taxista 

‘’Alô amigo taxista, deixa eu te falar 
Estou precisando que você venha aqui me buscar 
Bebi demais e não tenho condições de dirigir 
Por isso eu decidi deixar meu carro aqui (...)’’ 
 1 - Responda as perguntas de acordo com o texto: 
a) Qual foi o motivo do eu lírico ter chamado o taxista? 
_____________________________________________________________________________________ 

b) Por que não podemos dirigir alcoolizados? 
_____________________________________________________________________________________ 

c) Você achou correta a ação do eu lírico? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
2-Classifique o sujeito da frase ‘’Bebi demais e não tenho condições de dirigir’’. 

_______________________________________________________________. 

 
1. Leia o poema e responda às questões: 

  

A) Quantos versos tem o poema? 
___________________________ 
 

B) Descreva o sentimento que 

você tem quando abraça uma 
pessoa muito querida. 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

C) Produza uma estrofe de 4 
versos com a palavra ABRAÇO. 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

EIXO NORTEADOR: O MAIOR É O AMOR! 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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s 

 

t 

 

 
INEQUAÇÕES 

            Inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de 
expressar desigualdades, diferente da equação que expressa igualdade. O sinal 
usado na equação é o símbolo de igual (=), já na inequação usaremos os seguintes 
símbolos matemáticos: > : maior que, < : menor que, ≥ : maior que ou igual e ≤ : 
menor que ou igual. 

           Os passos para resolver uma inequação são semelhantes aos de uma 
equação.   Exemplo 1 
                2x + 7 > –1 + 2 
                2x > –1 + 2 – 7 
                2x > –8+2 
                2x > –6 
                x > –3 
                {xЄR/x > –3} 
 

1 - Perguntei a Ronaldinho sua idade e ele me respondeu: " O dobro da minha 
idade menos 8 anos é menor que 50 anos". Expresse o problema por meio de 
uma inequação: 
a) 2x – 8 < 50    b) 2x – 8 > 50     c) 2x – 8 ≥ 50        d)2x – 8 ≤ 50 
 
2 - O maior número inteiro cujo dobro mais 1 é menor que 39 é: 
a) 19   b) 20 c) 18 d) 21 

 
1 - Dadas as retas r, s, t e a, identifique suas posições relativas: 
      r 
a) As retas r e s são __________________   
b) As retas s e t são ___________________  
c) As retas r e t são ___________________  
d) As retas s e a são __________________ 
e) As retas t e a são _______________________ 

 
Leia o texto “A Legislação que cria o Município de Itaperuna” na disciplina de 
Geografia e  responda as questões nº 1 e 2. 
1-Complete a frase: 

A Lei Provincial n.º 2.921, de 29-12-1887, transfere a sede do povoado de 
Natividade de Carangola para o , recebendo a 
denominação de   .” 
“... que a data 10 de maio, que é feriado na cidade de Itaperuna não foi a 
data da criação da cidade, mas sim, uma data comemorativa a eleição da 
primeira “Câmara de Vereadores”. A data da criação do nosso município foi 
29-12-1887.” 

MATEMÁTICA 
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2 - Lendo o fragmento acima, concluímos que, no dia 10 de maio, é data 
comemorativa de quê? ________________________________________________ 

 

 
A Legislação que cria o Município de Itaperuna 

Segundo o site do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),a 
formação administrativa do nosso município teve várias alterações. Aqui podemos 
observar algumas delas. Elas são registradas como uma “ Certidão de Nascimento” 
e seus andamentos são registrados como anotações em um “cartório de registro de 
imóveis”. Veja um exemplo dos últimos registros: 
“...elevou à categoria de vila com a denominação de Natividade de Itaperuna, pelo 
Decreto Provincial n.º 2.810, de 24-11-1885, sendo desmembrado de Campos.” 
Sede na povoação de Natividade de Carangola. Constituído do distrito sede. 
Instalado em 04-07-1889. A Lei Provincial n.º 2.921, de 29-12-1887, transfere a 
sede do povoado de Natividade de Carangola para o Arraial de Porto Alegre, 
recebendo a denominação de São José do Avaí.” 
“Distrito criado com a denominação de Itaperuna pela Lei Provincial, n.º 2.921, de 
29-12-1887. e pelos Decretos Estaduais n.º 1, de 08-05-1892, e n.º 1-A, de 03-06-
1892, subordinado ao município de Campos. Elevado à condição de cidade com a 
denominação de Itaperuna pela Lei n.º 2, de 06-12-1889.” 
Concluímos então que a data 10 de maio, que é feriado na cidade de Itaperuna não 
foi a data da criação da cidade, mas sim, uma data comemorativa a eleição da 
primeira “Câmara de Vereadores”. A data da criação do nosso município foi 29-12-
1887. 
 
1 - Confome a Lei Provincial nº 2.921 de 29-12-1887 o distrito de Itaperuna que era 
subordinado a Campos dos Goytacases foi elevado à município em: 
a) (      )  10 de Maio de 1583                         c) (     ) 19 de Março de 2021 
b) (      )  29 de Dezembro de 1887                d) (     ) 24 de Dezembro de 1900 

MAPA DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
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2 - Observe os mapas.Os dois são do nosso município e representam informações 
diferentes. Escolha a opção INCORRETA sobre a comparação. 
 
a) (      ) A comparação é de um mapa rodoviário e outro mapa topográfico. 

b) (      ) Os mapas representam a ocupação populacional de Itaperuna- RJ. 

c) (      ) O mapa topográfico possui legenda e graduação de cores. 

d) (      ) O mapa rodoviário mostra os acessos rodoviários de Itaperuna-RJ. 

 
1- A água, apesar de ser fundamental para nossa sobrevivência, está relacionada 
com o surgimento de diversas doenças. Das doenças abaixo, qual não apresenta 
relação alguma com a água? 
 
a) Giardíase.     b) Ascaridíase           c) Cólera.           d) Hepatite B. 

 
Municípios do RIO DE JANEIRO atingidos pelas chuvas sofrem com doenças. 

O fim das enchentes não significa que o perigo acabou. Cresce o risco de 
proliferação de doenças nos 95 municípios Fluminenses afetados pelos temporais. 
Em alguns municípios, a rede de abastecimento de água foi destruída. O contato 
direto da população com a água e a lama deixa os sanitaristas preocupados. 
                                                                 (www.globo.com/jornalnacional. Adaptado.) 

2 - As doenças, segundo o texto,  que mais preocupam os sanitaristas, pode-se 
citar: 

a) difteria, tifo e tuberculose.                      c) leptospirose, hepatite e diarreia. 
b) tétano, giardíase e leishmaniose. d) hepatite, difteria e leishmaniose. 

 

 
 

Retornando ao texto de Geografia  sobre “A Legislação que cria o Município de 
Itaperuna”, responda à questão abaixo marcando a opção CORRETA. 
“...We concluded that the date May 10, which is a Holiday in the city of Itaperuna, 
was not the date of the creation of the city, but a commemorative date for the 
election of the first “City Council.”  
 
1 - According to the fragment of the Geography text, we can conclude that the first 
city council of Itaperuna-RJ was created in: 
 
a) May 10th         b) April 10th         c) December 10th         d) Februery 10th  
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1- Observe o trecho da música “Nem um dia”, de Djavan e responda: 
 

“E tudo nascerá mais belo 
              O verde faz do azul com o amarelo 

  O elo com todas as cores 
 Pra enfeitar amores gris” 

a)  Escreva o nome da cor secundária que aparece na música. 
R:___________________________________ 
  
b) Amarelo, o_______________e o azul recebem o nome de 
cores_______________. 
 
c) O instrumento que mapeia a formação das cores recebe o nome 
de______________cromático. 

 

1 - No texto da Língua Portuguesa “Amigo Taxista” o motorista agiu corretamente 

com amor ao seu bem maior, a sua vida e a dos outros. Assim sendo, ele 
demonstrou: 

a) Respeito as leis de trânsito             c) Imprudência 
b) Negligência                                     d) Imperícia 
     

 
 

O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados do 
fruto do cafeeiro. É servido quente. É estimulante por possuir 
cafeína. Estudos têm monstrado que pessoas que bebem 
quatro xícaras de café por dia têm um menor risco de morrer de 
um ataque cardíaco.  

1- Cite 5 benefícios do café.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

IV SEMANA- (24 a 28/31 de MAIO de 2021) 

 
1- Classifique os sujeitos abaixo em: simples, composto, oculto ou desinencial, 
indeterminado ou oração sem sujeito. 
a) Roubaram a mala. ________________________________________. 
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b) Cantei na igreja no último domingo. ___________________________. 
c) Bruna passou no vestibular. _________________________________. 
d) Ventou muito ontem a noite. _________________________________. 
e) Paulo e Ricardo foram ao ginásio. _____________________________. 
f) Vamos ao cinema. __________________________________________. 
 
Mal ou mau? 
Mau é o contrário de bom. Exemplo: Ele é um homem mau. 
Mal é o contrário de bem. Exemplo: Ele passou mal. 
 
2 - Complete as frases com mau ou mal. 
a) João saiu-se ________ nas provas. 
b) Jogamos ________, por isso perdemos o jogo. 
c) O _______ tempo impediu o passeio. 
d) Ela ________ conseguia ouvir a explicação. 
e) Isso acabou sendo um _______ negócio para nós. 
f) Soubemos que ele está muito _________ no hospital. 

 

 
1 - Baseando-se no texto “Invenção de abraço” na disciplina de Produção de 
Textual presente na III Semana, no verso "Há braços e braços", o que a repetição 
da palavra braços quer destacar? 
___________________________________________________________________ 
 

 
O consumo de drogas se tornou um problema de saúde pública, sendo o crack uma 
das drogas mais usadas em função do preço e fácil aquisição. 
Observe o gráfico e identifique:  
1 -  Qual a região do Brasil apresenta maior consumo de crack? 
 
  a) Sudeste        
  b) Nordeste        
  c) Sul      
  d) Centro-Oeste 
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1 - O gráfico abaixo identifica os fatores que levam os indivíduos a usar drogas 

pela primeira vez. Qual o principal fator? 
 

 
a) Ausência dos familiares 
b) Incentivo de amigos 
c) Curiosidade 
d) Para parecer descolado 
 
 
 
 

 

 

 
1- Dê a posição relativa das ruas abaixo: 
  

a) Rua 1 e Rua 2_______________                                       
                                                                                               Rua 1 

b) Rua 1 e Rua 3_______________                    

c)  Rua 2 e Rua 4_______________ 

d) Rua 3 e Rua 4_______________  
 

  

 

 
 “... Itaperuna possui a segunda maior estátua do Cristo Redentor no 
mundo, com vinte metros de altura. Foi inaugurada em 1966 nos festejos 
do aniversário do município pelo então prefeito Ary Moreira Bastos. 
Localiza-se no Morro do Castelo e de lá se tem uma vista de quase toda a 
área urbana da cidade.” 
Com base no fragmento texto acima “Cidade de Itaperuna” responda: 

1-A estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1966 pelo prefeito: 
a)Claudão   b)Péricles  c)Orlando Tavares   d)Ary Moreira Bastos 
 
2- A estátua do Cristo Redentor possui vinte metros de altura sendo a___________ 
maior do mundo. 
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Cidade de Itaperuna 
Itaperuna  é um município que pertence ao Noroeste 

Fluminense do Rio de Janeiro, no Brasil. Dista 313 
quilômetros da capital do estado, a cidade do Rio de 
Janeiro. Ocupa uma área de 1.105,566 quilômetros 

quadrados. Sua população, em 2020, foi estimada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística em 103.800 habitantes, sendo, assim, o 
29º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro e o primeiro de 
sua microrregião. Itaperuna recebe as águas do Rio Muriaé e do Rio Carangola. 
O Rio Muriaé nasce no município de Miraí, na Zona da Mata Mineira e deságua no 
rio Paraíba do Sul, nas proximidades do município de Campos dos Goytacazes, 
no Rio de Janeiro. Apresenta 250 km de extensão e tem como principais afluentes 
os rios Glória e Carangola. O Rio Carangola, com 130 km de extensão, nasce no 
município de Orizânia, também na Zona da Mata Mineira e deságua no rio Muriaé, 
dentro da sede do município de Itaperuna. No município de Itaperuna, destacam-se 
duas unidades de relevo: antigas superfícies cristalinas e planícies aluviais “Inter 
montanas”, devido ao fato de se encontrar entre vales, por isso também que 
Itaperuna é conhecida por ter o clima mais quente do estado do Rio de Janeiro. A 
cidade é a mais quente em relação às cidades vizinhas. O clima tropical de 
Itaperuna apresenta chuvas durante o verão. Itaperuna possui a segunda maior 
estátua do Cristo Redentor no mundo, com vinte metros de altura. Foi inaugurada 
em 1966 nos festejos do aniversário do município pelo então prefeito Ary Moreira 
Bastos, localiza-se no Morro do Castelo e de lá se tem uma vista de quase toda a 
área urbana da cidade. 

 
1 - Itaperuna é uma cidade que se localiza em uma unidade de relevo conhecida 
como “Inter Montanas” devido a isso, é INCORRETO afirmar que: 
a) (     ) é uma cidade cercada por elevações tipo morros 
b) (     ) é percebido várias nascentes devido a sua localização 
c) (     ) sua localização permite que vários percorram em superfície 
d) (     ) é muito quente faltam recursos hídricos na superfície e no subsolo 

Distâncias 
Distâncias de Itaperuna a algumas principais 
cidades do Sudeste: 
 - Distância de Campos dos Goytacazes: 112 km 
 - Distância do Rio de Janeiro: 313 km 
 - Distância de Vitória: 267 km 
 - Distância de Juiz de Fora: 218 km 
 - Distância de Belo Horizonte: 381 km 
 - Distância de São Paulo: 650 km 
 

 

GEOGRAFIA 
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2 - Observe o quadro informativo e escolha a afirmativa INCORRETA: 
“Importante: Durante o trajeto de viagem, consideramos as mesmas condições para 
todas as opções de respostas. Não há situações de imprevisto durante o trajeto e 
nem meios de transportes diferentes entre cidades.” 
 
a) (    ) Campos dos Goytacazes é a cidade mais distante de Itaperuna. 
b) (    ) O tempo gasto de viagem de Itaperuna para o Rio de Janeiro é mais longo 
do para Vitória. 
c) (    ) Se escolhermos viajar de Itaperuna para Belo Horizonte será mais rápido do 
se  escolhermos  São Paulo como destino 
d) (    ) Se decidimos sair de Itaperuna para Juiz de Fora, a viagem será mais rápida 
do que se decidirmos ir a Belo Horizonte. 
 

 
 

           O experimento abaixo mostra que, ao se tampar a ponta da seringa e 
empurrar o êmbolo, o ar que existe dentro da seringa passa a ocupar menos 
espaço, provocando uma diminuição da distância entre as moléculas de gases.  
 
1 - Qual propriedade do ar pode ser demonstrada com esse experimento?  

 
a)Compressibilidade          c)Elasticidade. 
b)Divisibilidade.                  d)Expansibilidade. 
 
 
 

 
2- A ilustração abaixo mostra a experiência feita por André, seguindo orientações 
de seu professor. 

- André pegou um copo e colocou água, sem encher o 
copo; 
- pegou um pedaço quadrado de uma folha de papel 
cartão e pôs sobre o copo com água; 
- colocou a mão cuidadosamente sobre o papel, virou o 
copo de boca para baixo e tirou a mão devagar. 
Resultado: a água não caiu do copo! Isso ocorreu por 
causa da: 

  
a)temperatura.                             c)presença de sais minerais na água.       
b)umidade relativa do ar.           d) pressão atmosférica. 
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Retornando ao pequeno texto “ Amigo Taxista” de Língua Portuguesa na III 
Semana, leia-o em inglês e responda.  
                                                    Friend Taxi Driver 
                        Hello friend taxi driver  
                        Let me tell you  
                        I need you to come and pick me up 
                        I drank too much and I’m unable to drive  
                        So I decided to leave my car here (...)  

 

1 - Answer the questions according to the text: “What was the reason why He called 
the taxi driver?”  
 

a) Because He drank a lot.                 b) Because He was a headache. 
c) Because He was very happy.        d) Because He was the best friend. 
 

 
1 - Surgida na segunda metade do século XIX, a técnica do Pontilhismo foi utilizada 
por pintores franceses neoimpressionistas. A técnica consiste na justaposição de 
pontos de cor criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do observador. 

Esta é uma técnica de pintura onde o artista explora, principalmente, qual 
elemento da linguagem visual? 

  

 

a) (  )cor   
b) (  )textura   
c) (  ) ponto  
d) (  )linha 

 

 1-A estátua do Cristo Redentor de Itaperuna demonstra um ato de: 
a) Fé     b) Amor           c) Tristeza           d) Desrespeito 
 

 
                 A prática regular de atividade física é capaz 
de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema 
imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças 
cardíacas e fortalecer os ossos, por exemplo. 
1- A prática da atividade física é muito importante pois nos traz inúmeros 
benefícios. Os benefícios citados acima são considerados benefícios físicos. Cite 
abaixo 3 benefícios psicológicos ou mentais. 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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