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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. 

 

 

 

 

 

     

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA II 

FASE VIII - IV MÓDULO DE APRENDIZAGEM IMPRESSA 
03 A 31 DE MAIO DE 2021 

 

 

EIXO NORTEADOR: EU ESCOLHO AMAR!  
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  I SEMANA (03 a 07 de maio de 2021) 
 
 
 

Faça com que o seu trabalho seja a materialização do amor 
Dedicamos uma grande parte das nossas vidas ao 

nosso trabalho, e embora algumas pessoas se conformem em 
sobreviver, outras fazem do seu trabalho uma forma de vida.  

Quando uma pessoa ama o seu trabalho, ela se 
destaca entre as demais, visto que é capaz de viver com uma 
paixão e alegria constantes. 

Que tipo de pessoa você é: das que se conformam e 
sobrevivem com o seu trabalho ou das que acabam se 
dedicando ao que realmente amam? 

Certamente você já encontrou alguma dessas 
pessoas que amam o seu trabalho; são aquelas que ficam felizes durante o 
expediente e, por isso, estão dispostas a inovar e a melhorar a cada dia. São 
profissionais que dão o melhor de si mesmos como pessoas, sem descuidar dos 
aspectos mais importantes da sua profissão. 

Não importa de qual trabalho estamos falando, é possível encontrar o que 
amamos em qualquer um deles. Seja no âmbito da construção, da limpeza, do 
atendimento ao cliente, profissionais de saúde, administração, agricultura, educação, 
etc. Todos os trabalhos são igualmente dignos, e podemos fazer deles uma arte. 

 
1 - De acordo com o texto, o que acontece quando a pessoa ama seu trabalho? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2 - O texto afirma que todos os trabalhos são dignos. Você concorda com essa ideia? 
Justifique. 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Hora de produzir! 

Produza um texto respondendo a seguinte 

pergunta feita no texto lido: Que tipo de pessoa 

você é: das que se conformam e sobrevivem com 

o seu trabalho ou das que acabam se dedicando 

ao que realmente amam? 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

https://amenteemaravilhosa.com.br/boa-educacao-comeca-pelo-bom-exemplo/
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1. Nilson decidiu comprar um sítio e vai das como 
entrada 25% do preço total, que corresponde a R$ 
25.000,00. Qual o preço do sítio que Nilson quer 
comprar para trabalhar na zona rural? 
 
(A)    250.000,00    (B)    100.000,00 
(C)    150.000,00    (D)    200.000,00 
 
2. O senso IBGE de 2010 apontou Itaperuna com 

79,976 habitantes. Se colocamos que até 2021 teve 

um aumento de 16.000 habitantes. Temos hoje uma 

população de quantos habitantes? 

 

(A)    85.987 habitantes   (B)    95.897 habitantes 

(C)    94.976 habitantes   (D)    95.976 habitantes 

 
 
 
 

1-      Escreva os nomes dos polígonos e complete a cruzadinha:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMÁTICA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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Leia os textos a seguir: 
Texto 1: 

A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi um movimento de caráter 
separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789. Incitados a se 
revoltar contra o Governo Geral por causa da derrama, o objetivo era proclamar uma 
República independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda 
Real. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por 
conta de uma delação e seus líderes foram presos e condenados. 
 

 
Texto 2: 
 A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento político popular 
ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. Tinha como objetivos separar a Bahia de 
Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da 
população. É também conhecida como "Conspiração dos Búzios" ou "Revolta dos 
Alfaiates", por ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino 
dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta, em sua maioria, por 
escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais 
diferentes profissões, como sapateiros, pedreiros, soldados, etc. Influenciada pela 
Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana, a Conjuração Baiana foi fortemente 
reprimida. Seus membros foram presos e, em 1799, os líderes do movimento foram 
condenados à morte ou ao degredo. 
   

1- Uma importante revolta para a história do Brasil, foi de caráter separatista que 
estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. 
Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, tinha por 
objetivo a proclamação de uma república, incentivo as manufaturas, criação de um 
banco central e uma universidade, entre outros, mas acabou sendo descoberta 
pela Coroa portuguesa antes de ser iniciada. Essa revolta é conhecida pelo nome 
de: 

 

(A) Inconfidência Mineira;      (B) Inconfidência Baiana; 
(C) Revolução Gloriosa;        (D) Conjuração do Ouro. 

 
 

2- A Inconfidência Mineira foi uma conspiração organizada por Tiradentes e a elite 
socioeconômica da capitania de Minas Gerais. Suas reuniões secretas ocorreram pela 
insatisfação dessa elite com o governo português. Qual foi o principal motivo para 
essa insatisfação? 
 

(A) A separação de Minas Gerais do resto do Brasil; 
(B) O governo republicano Português; 
(C) Sua vontade de libertar os escravos da capitania; 
(D) A autorização e realização da “derrama”; 

HISTÓRIA 
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1. Sobre a cidade de Itaperuna que faz aniversário no dia 10 de maio, marque a opção 
correta quanto ao Distrito que atrai turistas por causa das fontes de água mineral : 
 

(A) Boa Ventura.                      (B) Aré. 
(C) Comendador Venâncio.     (D) Raposo. 
 
 
 

2. No ano de 2009 a cidade de Itaperuna 
recebeu um importante lugar de ensino 
gratuito que foi ampliado e atualmente possui 
oferta de vagas para cursos técnicos e de 
graduação. Esse lugar se chama: 
 

 (A) Instituto Federal Fluminense.    
 (B) Faetec. 
 (C) Fundação São José.   
 (D) UNIG. 
 
 

 
 

1. Que tipos de acidentes podem ocorrer em seu local de trabalho? 
________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________   

 

2. Em seu local de trabalho, seu  

chefe(a) oferece os equipamentos 

 de segurança necessários ao 

 desempenho da sua função? 

_________________________ 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 
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Leia o texto que conta a história do dia do trabalho (Labor 
Day) nos Estados Unidos. 

Labor Day, the first Monday in September, is a 
creation of the labor movement and is dedicated to the social 
and economic achievements of American workers. It 
constitutes a yearly national tribute to the contributions 
workers have made to the strength, prosperity, and well-being 
of our country. 

 

1. De acordo com o texto, em que dia da semana e em que mês é comemorado o dia 
do trabalho nos Estados Unidos? Responda em português. 
 ________________________________________________________________   
 
 

Na busca pelo trabalho ideal fazemos 
inúmeras tentativas, chegando até a 
encontrar um trabalho em que nos 
identificamos e chegamos até mesmo a 
dizer “eu nasci para esse serviço”. Não é 
mesmo?! Alguns chegam a apenas sonhar 
com algo significativo outros por sua vez, 
não apenas sonham mas conseguem 
colocar em prática fazendo do seu trabalho 
um ambiente tão prazeroso empenhando 

suas forças e emoções na certeza de que este trabalho vai lhe trazer felicidade, 
contentamento e como consequência a realização dos seus sonhos. 
 

Te convido a imaginar um cenário perfeito para o seu trabalho e não apenas isso... 
faça um lindo desenho, use lápis de cor para trazer alegria a este ambiente, pode ser 
mesmo que você já esteja em um trabalho que se sinta contente, então basta que 
você use papel e lápis para fazer uma bela arte. Vamos lá? 
Agora é a sua vez! Use sua imaginação e mãos à obra! 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA  

 

ARTE 
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A Importância de Crescer e Aparecer  

Era uma Vez       Kell Smith  

Era uma vez  
O dia em que todo dia era bom.  
Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão.  
Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão.  
E acabava tudo em lanche,  
Um banho quente e talvez um arranhão.  
Dava pra ver, a ingenuidade, a inocência, cantando no tom.  
Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um 
colo, um carinho  
E o remédio era beijo e proteção.  
Tudo voltava a ser novo no outro dia  
Sem muita preocupação.  
É que a gente quer crescer,  
E quando cresce quer voltar do início,  
Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.  
que a gente quer crescer,  
E quando cresce quer voltar do início,  
Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.  
Dá pra viver  
Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mau.  
É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal.  
Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real,  
E entender que ela mora no caminho e não no final. 
É que a gente quer crescer,  
E quando cresce quer voltar do início.  
Porque um joelho ralado dói bem menos que um 
coração partido.  
É que a gente quer crescer,  
E quando cresce quer voltar do início.  
Porque um joelho ralado dói bem menos que um 
coração partido.  
Era uma vez...  

Fonte: LyricFind, Compositora: Keylla Cristina Dos Santos Batista  
 

Tomando por base sua experiência vivida até aqui, você concorda ou discorda com o 
trecho da música que diz: “É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar 
do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido...”? 
Explique sua resposta. 
__________________________________________________________________  

 

ENSINO RELIGIOSO 
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Retomando a música Era uma vez. Na disciplina de Ensino Religioso, após a leitura, 
feche os olhos e reflita. 

“...Dava pra ver, a ingenuidade, a inocência, cantando no tom...” que sejamos eternas crianças 
no doçura e na inocência! 

Faça deste momento singelo e agradável, um momento só seu,  procure esvaziar a 

mente, e medite na letra. Se necessário releia novamente . Descreva em poucas 
linhas os sentimentos que invadiram seu ser.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
  II SEMANA (10 a 14 de maio de 2021)  
 
 

 

Dia da Mães – 2º domingo de maio 

O Dia das Mães nasceu nos Estados Unidos. Sua idealizadora foi uma 
professora norte-americana chamada Anna Jarvis, que nasceu em 1864, na cidade de 
Webster, estado da Virgínia. 

Anna perdeu a mãe, Anna Reeves Jarvis, em 1905. Sofreu muito com essa 
perda e pensou em estabelecer um dia para homenagear não só a sua, mas todas as 
mães do mundo. Escreveu então uma carta ao ao governador do seu estado, 
sugerindo a comemoração. O governador, William Glasscock, aceitou a sugestão e 
instituiu oficialmente o Dia da Mães no estado, em 1910. 

Para homenagear Anna, determinou que as comemorações se dessem no 
segundo domingo de maio, data próxima do falecimento de sua mãe. Em 1914, a data 
foi incluída no calendário federal dos Estados Unidos. Anna Jarvis fez muitas 
conferências e palestras sobre o tema. Empregou toda a fortuna que herdara na 
divulgação mundial da comemoração. Em pouco tempo, a data foi aceita pela maioria 
dos povos ocidentais, e Anna viu realizado seu sonho. 

A comemoração chegou ao Brasil em 1918, através da Associação Cristã de 
Moços de Porto Alegre. A data passou a ser comemorada oficialmente em 5 de maio 
de 1932, através de um decreto que instituiu o Dia das Mães no segundo domingo de 
maio. 

 

1. Quem foi a idealizadora do Dia das Mães? Por que ela teve essa ideia? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Como e quando essa data começou a ser comemorada no Brasil? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Dizemos que existem mães de todos os tipos, 
inclusive as que não nos geraram, mas que 
nutrimos o mesmo sentimento, pois mesmo não 
sendo filhos sanguíneos nos sentimos como tais. 
Vamos fazer um cartão em homenagem a esta 
mulher que pode ser chamada de mãe? Mãos à 
obra! Use o que você tiver em sua casa para 
confeccioná-lo, e se possível entregue a ela como 
forma de carinho e gratidão! 

 
 

1. “Amor de mãe” a novela que mostra a cara do Brasil. Sabendo que a novela tem 
uma personagem que se chama Lurdes e que ela tem uma tigela que vazia pesa 450 
gramas. Se ela coloca três copos de farinha de trigo nessa tigela, o peso da tigela 
sobe para 810 gramas. Sabendo que em cada copo. Ela colocou a mesma 
quantidade de farinha, quantos gramas de farinha de trigo foram colocados em cada 
copo? 
 

(A)    200,00       (B)    100,00        (C)    120,00         (D)    220,00 
 
 

Ame a cidade em que vive, pois ela foi designada para você construir 
toda sua história e uma história sem amor é um livro sem conteúdo. 

 

2. Em Itaperuna tem um clube de futebol que chama Itaperuna Esporte 
Clube. Nele teve um jogo de basquete, Pedro acertou 4 arremessos de 3 
pontos, 7 arremessos de 2 pontos e 10 lances livres (cada lance livre vale um ponto). 
Quantos pontos Pedro marcou nessa partida? 
 

(A)    40 pontos    (B)    34 pontos    (C)    38 pontos      (D)    36 pontos 
 

 
 
A fase VIII ama geometria!         

      O pentágono amoroso.   Polígonos são: 
(A)Figuras que possuem linhas curvas e retas 
(B) Figuras que possuem várias faces. 
(C) Figuras geométricas que possuem vários 
ângulos. 
(D) Figuras que representam sólidos 
geométricos. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

MATEMÁTICA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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1- Leia o texto abaixo e responda as questões: 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas 
Jefferson. Com a independência, foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os 
colonos lutaram, durante cinco anos, contra as tropas inglesas. 

A Independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução 
Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas 
são: Consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente; Os ideais 
iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em 
outras partes da América, inclusive no Brasil; Republicanismo consolidou-se como 
alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-
se em repúblicas, após conquistarem suas independências; Declínio do domínio 
colonial da Inglaterra na América continental; 

Podemos perceber também que apesar de possuir muitas características 
iluministas em sua Constituição, os Estados Unidos viveram durante muito tempo com 
contradições sociais em suas leis. Como o fato dos índios não serem considerados 
cidadãos e a expansão para o Oeste ser feita expulsando e matando a população 
indígena que defendiam suas terras. De pregarem a liberdade, mas ainda possuírem 
um sistema escravista. E de pregarem o direito igual para todos os cidadãos, mas as 
mulheres estadunidenses não possuírem diversos direitos, como até mesmo o de 
votar. Com o tempo a Constituição dos Estados Unidas foi recebendo modificações e 
acabando com essas contradições, mas nossa sociedade ainda tem muito que 
melhorar. 
 

1. Entre o século XVIII e XIX um pensamento que ganhou força na Europa chegava 
na América de diversas formas. Através de imigrantes, como os protestantes nos EUA 
e as diversas universidades que iam sendo criadas por toda a América. Esse 
pensamento foi aplicado de diversas formas, mas levaram às revoluções e a novas 
formas de governo. Que pensamento foi esse? 
 

(A) Pensamento Protestante;           (B) Pensamento Iluminista; 
(C) Pensamento Renascentista;       (D) Pensamento Capitalista. 
 

2. Os Estados Unidos alcançaram sua independência em 1776, com a Declaração da 
Independência e com sua guerra contra a Inglaterra. Mesmo com a influência 
Iluminista e os ideais de igualdade e liberdade presentes na Constituição a realidade 
social do país recém-nascido era muito contraditória. Qual alternativa abaixo explica a 
contradição presente na sociedade dos Estados Unidos? 
 

(A) Pelo papel importante da população de ex-escravos na política; 
(B) Escravos e indígenas não eram considerados cidadãos e as mulheres tinham 
poucos direitos; 
(C) os cidadãos tinham mais direitos que a Constituição determinava; 
(D) Os imigrantes eram tidos como cidadãos de segunda classe. 

HISTÓRIA 
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1- A estátua do Cristo Redentor em Itaperuna é um belo cartão postal da cidade e um 
lugar de turismo onde se observa a paisagem da área urbana da cidade. Ela foi 
inaugurada em 1966 pelo o prefeito: 
(A) Ary Moreira Bastos.    (B) Alfredão.    (C) Paulada.    (D) Claudão. 
 

2- Em 6 de dezembro de 1889  Itaperuna se tornou cidade. O seu nome anterior era: 
 

(A) Vila de São José do Avaí.   (B) Vila do Muriaé. 
(C) Terra dos fazendeiros.        (D) Comendador Venâncio.  

 
 

 
“Gerar um filho é um privilégio apenas para indivíduos do sexo feminino. Mas ser mãe 

vai muito além de apenas gerar uma criança…” 
 

1- Quais cuidados as gestantes devem ter durante a gravidez? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2- Em que órgão do sistema reprodutor feminino o bebê é gerado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
  
 

Mother's Day in the United States is annually 
held on the second Sunday of May. It 
celebrates motherhood and it is a time to 
appreciate mothers and mother figures. Many 
people give gifts, cards, flowers, candy, a meal 
in a restaurant or other treats to their mother 
and mother figures, including grandmothers, 
great-grandmothers, stepmothers, and foster 
mothers. 
Is Mother's Day a Public Holiday? 
Mother's Day is not a public holiday. It falls on Domingo, 9 de Maio de 2021 and most 
businesses follow regular Domingo opening hours in the United States. 
 

Marque a opção certa sobre o texto acima. 
 

Mother’s Day in the United States is held on the…? 
 

(A) First Sunday of  January    (B) Second Saturday of January 
(C) Second Sunday of May    (D) First Saturday of May 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 

LÍNGUA INGLESA 
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Este ano comemoramos os 132 anos da nossa amada 
cidade Itaperuna, desde fundada a arte tem estado presente 

exercendo papel fundamental e inspirando os moradores! 
O Cristo Redentor de Itaperuna, situado no morro do Castelo 
é 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, com vista de quase toda a área urbana da 
cidade. 
 

 
Existem em nosso município outros lugares que nos trazem alegria e muito orgulho! 
Cite um lugar que te traga uma lembrança feliz, ou que te inspire! Um lugar especial 

apenas para você! 
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Obrigado Mãe – Naiara Azevedo 
“Pode passar o tempo que for 
Não vai existir nada igual 
Deus foi tão perfeito quando criou 
Um ser sublime tão especial 
Não importa como ela é 
E nem importa de onde vem 
Não importa a cor nem a religião 
Importa é que todo mundo tem 
Mãe é aquela que gera, é aquela que ama 
É aquela que canta canção de ninar 
E que no abraço faz o medo passar 
Mãe é aquela que adota, que chama de filho 
Que pega na mão e te ensina a andar 
Te deita no colo e ensina a amar 
Muito Obrigado Mãe… 
Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais 
Só falar eu te amo Mãe, vai faltar algo a mais 
Quero te agradecer por me deixar nascer 
Sei que você passou noites mal dormidas 
Muito obrigado Mãe, por ter me dado a vida 
Mãe é aquela que gera, é aquela que ama 

ARTE 

ENSINO RELIGIOSO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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É aquela que canta canção de ninar 
E que no abraço faz o medo passar 
Mãe é aquela que adota, que chama de filho 
Que pega na mão e te ensina a andar 
Te deita no colo e ensina a amar 
Muito Obrigado Mãe… 
Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais 
Só falar eu te amo Mãe, vai faltar algo a mais 
Quero te agradecer por me deixar nascer 
Sei que você passou noites mal dormidas 
Muito obrigado Mãe, por ter me dado a vida.” 

 

No mundo tão competitivo e cheio de tarefas, ser mãe não é fácil. É necessário se 
desdobrar para dar conta do recado. Que conselho você gostaria de deixar para as 
mães de hoje em dia. E na sua opinião, qual ensinamento uma mãe precisa passar 
para o seu filho? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 
 

Itaperuna Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de 
Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, fundada a 21 de 
julho de 1989. Em 2011, disputou a Segunda Divisão do 
Campeonato Fluminense, mas foi rebaixado para a Terceira 
Divisão em 2012 por abandonar injustificadamente a competição 
em 2011. 

 

Como é chamado o campo de futebol da cidade de Itaperuna? 
 

(A)Campo do Itaperuna    (B)Estádio Jair de Siqueira Bittencourt 
(B)Estádio Claudão           (D)Estádio Noroeste Fluminense 

 
 

 

         III SEMANA     (17 a 21 maio de 2021) 
 

 

 

 

A importância da família para a vida 
Se existe algo ou alguém em que podemos 

depositar toda nossa confiança, é na nossa família. 
Ela nos mostra o que é certo, indica os melhores 
caminhos, e nos proporciona um amor verdadeiro e 

EIXO NORTEADOR: O MAIOR É O AMOR! 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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incondicional. Uma família em harmonia, que se ama mutuamente, permanece unida 
por uma vida toda. E é também fonte de exemplo para todas as gerações, inspirando 
a formação de novas famílias. 

É também no ambiente familiar que conhecemos nossos primeiros valores e 
recebemos as primeiras regras sociais. Aprendemos a perceber o mundo, damos 
início a nossa identidade e somos introduzidos no processo de socialização.  Por isso, 
é tão comum que nos comportemos como quem nos criou, como nossos pais e avós, 
trazendo traços da personalidade e atitudes muito semelhantes. 

Não podemos esquecer que cada um tem um papel fundamental dentro de 
casa, onde existem direitos e deveres, e todos devem cumprir com suas obrigações.  

Aí entra o respeito mútuo, a consideração pelos mais velhos, as tarefas 
domésticas, os deveres diários. Há situações em que toda responsabilidade do dia a 
dia e os serviços de casa ficam por conta da mãe, os filhos culpam os pais por não 
poderem presenteá-los com aquilo que desejam ou os irmãos vivem se 

desentendendo. Nestes casos, a família permanece em desarmonia, sobrecarregando 
apenas um integrante, tornando instável a união do lar e a estrutura familiar. 
1 - Segundo o texto, por que devemos confiar em nossa família? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2 - No último parágrafo, é dito que em alguns momentos “a família permanece em 
desarmonia, sobrecarregando apenas um integrante, tornando instável a união do lar 
e a estrutura familiar. ” Como resolver essa situação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
Pra você: qual a importância da sua família em sua vida? Faça um 
pequeno texto! 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
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1-Nosso município possui cerca de 103.800 habitantes. O distrito de Boa Ventura, 
conhecido como “capital estadual das bermudas”, possui cerca de 2,4% de 
habitantes. Aproximadamente quantos Itaperunenses moram neste distrito? 
 

 

(A) 2.500 habitantes               (B) 5.400 habitantes 
(C) 10.000 habitantes             (D) 15.000 habitantes 
 

 

2. Na imagem a seguir aparecem 4 casas da zona rural do nosso município, as 

distâncias entre as casas A, B, C e D são dadas em quilômetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ir da casa A até a casa D há 2 caminhos: um deles passando pela casa B e 

outro passando pela casa C. Qual caminho mais curto? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
 

 

1-Quais formas geométricas abaixo são quadriláteros? 

 

 

 

 

            (A)      As figuras II e III             (B)      As figuras III e V     
            (C)       As figuras III, IV, V        (D)  As figuras II,III, IV, V   

 

MATEMÁTICA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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Leia o texto abaixo: 
 

 A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 
1807 e a comitiva aportou em Salvador (BA), em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no 
Brasil foi uma manobra do príncipe regente, D. João, para garantir que Portugal 
continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. 
Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que 
também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. O fato da Coroa Portuguesa 
ter vindo para o Brasil irá criar modificações na colônia possibilitando ela a começar 
seu processo de independência. 
 A transferência da Família Real e sua comitiva contribuiu para significativas 
mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos, todas as nações 
amigas de Portugal puderam comercializar com o Brasil. Num primeiro momento, isto 
significava o comércio com a Inglaterra. Por sua vez, o Rio de Janeiro se tornou a 
capital do reino de Portugal e foram realizados melhoramentos e levantados novos 
edifícios públicos na cidade. O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a 
abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como o 
de cabeleireiros, chapeleiros e modistas. D. João também abriu a Imprensa Régia, de 
onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas instituições como: Real 
Academia Militar (1810); Jardim Botânico (1808); Real Fábrica de Pólvora (1808); 
Banco do Brasil (1808); Laboratório Químico-Prático (1812). 
 
 

1. O ano de 1808 é um ano de grandes mudanças para o Brasil, um grande 
acontecimento para a sociedade colonial da época vai mudar suas estruturas e até 
mesmo criar os primeiros passos que levarão para a independência do Brasil. O que 
aconteceu de importante em 1808? 
 

(A) Guerra entre Brasil e Paraguai;  

(B) Chegada da Família Real portuguesa ao Brasil; 

(C) Fim da escravidão no Brasil; 

(D) Se inicia a guerra da independência com o Grito de D. Pedro nas margens do rio 

Ipiranga; 
 

2- A transferência da família real para o Brasil ocorreu em 1808, modificando as 
estruturas políticas, econômicas e sociais da colônia. Dentre as alternativas abaixo 
marque a opção que não mostra uma destas alterações. 
 

(A) Proibição de manufaturas no território colonial; 

(B) Abertura dos portos às nações amigas de Portugal; 

(C) Criação de diversas instituições no Brasil; 

(D) Elevação do Brasil para “reino unido” a Portugal; 

HISTÓRIA 
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Hora da pesquisa! 
1. O que é um eclipse lunar? 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Nesse ano de 2021 poderemos assistir dois eclipses da América. Eles ocorrerão 
em que datas? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Este mês comemoramos o “Dia do 
Gari”. Sendo essencial para a nossa 
vida o serviço de coleta de lixo é de 
suma importância para evitar a 
proliferação de animais transmissores 
de doenças, como o rato. 
 
1- Qual o nome da doença transmitida 
pela urina do rato?___________________ 
 
2- Por que não devemos andar na água de enchentes ou poças de lama durante e 
após as chuvas? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 

Minha City - Hino de Itaperuna 
 
Minha cidade querida 
Cheia de charms sem par, 
Floresce em ti minha vida, 
Meus belos dreams, meu lar 
Amo-te e sempre hei de amar 
Tudo o que fala de ti. 
Ouço a voz do teu river 
Murmurante no arrepio 
do wind singing! 

 
 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 

LÍNGUA INGLESA  

 Algumas palavras em destaque foram trocadas 

e escritas em inglês. Encontre-as e traduza 

para o português. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Inspirado nesta belíssima canção de Maria Catharina Pinto faça um cartaz que retrate 
o seu sentimento ao ouvi-la! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXÃO: 

 
É preciso revalorizar a família. Muito da insegurança, da 

depressão e da solidão que vemos no homem e na mulher 

contemporâneos vêm do esfacelamento dos laços familiares. 

Existem os lares desfeitos e as pessoas que moram 

sozinhas, mas, ainda que a família more junto, existem casos 

em que fica cada um num canto, ninguém sabe do outro. Muitas vezes pai, mãe, filhos 

e avós mal se veem e mal conversam entre si. A desculpa é que a vida é corrida, que 

há muito trabalho e é preciso cuidar da sobrevivência. Mas de que adianta sobreviver 

sem amor? Trabalhar para usufruir sozinho? Ganhar dinheiro, viajar, consumir sem ter 

alguém para compartilhar? 
1. Em sua opinião, como você pode contribuir para que sua família seja mais 

harmoniosa? 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Que tal chamar quem está aí pertinho e jogar dominó, baralho, 
jogo da memória, ou algum joguinho que vocêtiver em sua casa. 
Promova um momento de descontração em sua família neste momento! 

ARTE 

ENSINO RELIGIOSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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       IV SEMANA   (24 a 28/31 de maio de 2021) 
 

 

Eclipse solar total: a noite chegou em pleno dia 
Nem a pandemia impediu que multidões saíssem de casa para ver o fenômeno que 

fascina a humanidade desde que o mundo é mundo 
Lentamente, a Terra, a Lua e o Sol se alinharam perfeitamente, e por dois 

minutos e oito segundos o dia se fez noite. O raro eclipse solar total aconteceu na 
segunda-feira 14, na região mais meridional da América do Sul, e nem a pandemia 
impediu que multidões saíssem de casa para ver o fenômeno que fascina a 
humanidade desde que o mundo é mundo. O ponto de melhor exposição foi uma faixa 
do oceano Pacífico, do Chile e da Argentina. Na cidade de Pucón, 800 quilômetros ao 
sul de Santiago, 300 000 pessoas desafiaram a proibição de aglomerações e de 
deslocamentos para ver a Lua se interpor entre o Sol e a Terra e tudo escurecer. Por 
pouco não se frustraram: fortes chuvas caíram no local durante toda a manhã. Mas, 
como por milagre, o tempo abriu justo na hora do espetáculo. No Brasil, o eclipse foi 
observado principalmente no Rio Grande do Sul, onde mais da metade do disco solar 
ficou encoberta. 

Tema de profecias e superstições, os eclipses também estão na mira de 
inúmeras pesquisas científicas. Em 1715, o astrônomo inglês Edmund Halley (o 
mesmo do cometa) descobriu que eles produzem alterações na temperatura e na 
umidade atmosférica. Sabe-se ainda que alteram a velocidade e a direção dos ventos, 
provocam reações químicas nas plantas e assustam os animais. Na segunda-feira, os 
índios mapuches, de forte presença no sul do Chile, passaram o dia em rituais e 
orações. Para eles, eclipses significam o fim de uma era. Se for a do novo 
coronavírus, todos ficaremos agradecidos.  
 

1. Qual o objetivo da notícia? 
_________________________________________________________________ 
2. Qual foi o melhor lugar para ver o eclipse solar total? 
_____________________________________________________________________  
 
 

 
 
 

Imagine que você é jornalista. Como você iria noticiar esse acontecimento? 

Produza, então, a sua notícia sobre o eclipse solar total. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
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1. Vamos comemorar o dia do trabalho na sorveteria! O preço do sorvete obedece à 
tabela de preços ao lado: 

 

a) O que sai mais barato: 4 sorvetes de uma bola ou 2 
sorvetes de duas bolas? 

b)    Quanto você gastaria se comprasse: 

●   3 sorvetes de uma bola? 
_____________________________________________________________ 

●  3 sorvetes de duas bolas? 
_____________________________________________________________ 

● 2 sorvetes de uma bola e 1 sorvete de duas bolas? 
_____________________________________________________________ 

 

2. Numa lanchonete, vamos encontrar as seguintes opções: 

 
a)    Gisele pediu a opção 1 e um sorvete, que custa R$ 1,75. Quanto ela gastou? 
________________________________________________________________ 
b)    Isabela pediu a opção 3 e um pudim, que custa R$ 2,20. Quanto Isabela gastou? 
________________________________________________________________ 
c)    Lívia pediu a opção 2 e uma cocada, que custa R$ 0,75. Quanto Lívia gastou? 
________________________________________________________________ 
d)    Qual a quantia que as três gastaram juntas?  
________________________________________________________________ 

 

 
Observe as figuras e marque um X onde 
todas são triângulos:  

 

 

MATEMÁTICA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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1. Com o fim do Império Napoleônico e o retorno da Coroa Portuguesa para o controle 
de Portugal vários outros acontecimentos políticos ocorreram no Brasil e em Portugal 
como o Dia do Fico. Marque abaixo qual frase explica o que foi o “Dia do Fico”: 
 

(A) Lideradas principalmente por militares e comerciantes, essa revolução foi uma 
tentativa de resolver questões fundamentais para a reestruturação política e 
econômica de Portugal; 
(B) Os deputados portugueses estavam pressionando D. João VI para que ele 
voltasse e assinasse a nova Constituição, e ameaçavam depor o rei; 
(C) Após o regresso de D. João VI, os deputados portugueses que participaram das 
Cortes de Lisboa começaram a pressionar D. Pedro para que ele também voltasse 
para Portugal, após receber um abaixo assinado de cerca de 8 mil assinaturas que 
pediam a sua permanência no Brasil, D. Pedro assumiu publicamente esse 
compromisso que lhe fora pedido; 
(D) D. Pedro não acatou as ordens de Portugal e, em 7 de setembro de 1822, nas 
margens do Ipiranga, declarou o Brasil independente de Portugal. 
 
 

3. A independência do Brasil resultou de uma aliança política entre o príncipe D. 
Pedro e a aristocracia rural e escravagista do Centro-sul do Brasil. As elites se 
aproximaram de D. Pedro para evitar a participação popular na luta pela 
Independência e garantir seus privilégios, que as Cortes Portuguesas ameaçavam 
retirar. Por isso, o Brasil que nasceu da independência se mantinha um país: 
 

 

(A) Republicano e escravagista;   (B) Monárquico e industrial; 
(C) Monárquico e escravagista;    (D) Colonial e abolicionista; 

 
 

1. Sobre a Segurança no Trabalho existe uma importante Comissão nas empresas 
que cuida da saúde. Em 2020 a Prefeitura de Itaperuna instalou essa Comissão CIPA 
que significa: 
 

(A) Comissão Internacional de Práticas Ambientais. 
(B) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
(C) Comissão Interestadual de Práticas Antropológicas. 
(D) Comissão Interna de Aviação. 
 
 

2. Principalmente durante esse tempo de pandemia e distanciamento social não 
podemos deixar de cuidar da nossa saúde física e mental. Sendo assim, podemos 
aproveitar para observarmos os astros celestes. Em maio teremos eclipse lunar. A lua 
é:               (A) Satélite natural.     (B) Estrela.      (C) Sol.     (D) Planeta. 
 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 
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O eclipse lunar de 26 de maio de 2021 será um eclipse lunar total, o primeiro de dois 
eclipses lunares do ano, e único como total. Será visível no leste da Ásia, Austrália, 
Oceano Pacífico e oeste América do Norte. Terá magnitude umbral de 1,0095 e 
penumbral de 1,9540. 

 

1. Diferencie eclipse lunar de eclipse solar. 
____________________________________________________________________ 
2. Que instrumentos podem ser utilizados para a visualização de um eclipse? 

_____________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUAL É A COR DO AMOR?  

O quadro ao lado é uma obra de arte criada por 

Romero Brito e representa a cor do AMOR. 

Para você, qual a cor que representa o amor? Qual a 

pessoa que você  mais ama? Faça um texto e depois 

expresse com um desenho que represente o amor para 

você. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

CIÊNCIAS 

LÍNGUA INGLESA  

 

ARTE 

O que está escrito no 

Template ao lado? 

___________________

___________________

___________________ 
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Observando a imagem a seguir responda: Pra você o que é Vício? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em sua opinião é um bom hábito o Tabagismo?  
____________________________________________________________________  
Saúde e Tabagismo combinam? _________________________________________ 

ENSINO RELIGIOSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resposta: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 


