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              I SEMANA (01/02/04/07-11 de junho de 2021) 

 

 

Vale a pena ajudar o nosso planeta. E você já está fazendo a sua parte?  

Repost @meioambiente_ #meioambiente #semcanudo #viagensbacanas 

1 - Qual o assunto da campanha? __________________________________ 

2 - De onde foi retirada essa postagem? _____________________________  

 

Baseando-se no texto apresentado anteriormente, informe: 

1) Quem sai ganhando com a campanha apresentada? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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1) A professora escreveu no quadro, uma multiplicação 

entre duas frações. Os alunos encontraram resultados 

diferentes. Qual deles acertou a multiplicação? 

 

a) João  

 

b) Carlos  

 

c) Rodrigo  

 

d) Jefferson 

 

2). Encontre o resultado das seguintes multiplicações: 

 

 

 

 

Os triângulos são polígonos formados por três lados. Dentro do conjunto de todos 

os polígonos, os triângulos são os mais simples, por apresentarem menos lados, 

mas possuem propriedades e características complexas. Uma delas se refere à 

soma de seus ângulos internos, que é sempre igual a 180º, independentemente do 

formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. Exemplo: 

Qual é a medida do ângulo a na figura ao lado? 

Solução: Sabendo que os ângulos internos de um triângulo 

totalizam 180º, podemos escrever: 

a + 50 +50 = 180 

a = 180 – 50 -50 

                                                    a = 80º 

1- Quanto mede o ângulo x no triângulo ao lado?  

  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/pontos-notaveis-triangulo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/diagonais-um-poligono.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos.htm


 

 

 

 

A conquista da América 

A conquista da América Espanhola foi marcada pelo uso de violência 

contra os povos nativos desde a chegada dos espanhóis em 1492. Foi um processo 

de ocupação da América pelos espanhóis e consequentemente controle sobre as 

áreas até então ocupadas pelos povos nativos. 

1- No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis: 

a) desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de 

comércio. 

b) dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à 

conquista. 

2- Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador 

genovês Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só 

tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes 

civilizações pré-colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán 

Cortéz. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual 

região do continente americano: 

a) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 

b) Sobre os maias, na região Amazônica. 

 

 Produção, circulação e consumo de mercadorias. 

Produção – faz referência à transformação das matérias-primas (que vêm da terra) 

em bens de consumo (duráveis e não duráveis) nas indústrias. 

Circulação – faz referência à circulação dos bens de consumo dentro da economia. 

Na prática, essa circulação é necessária para o produto chegar até o consumidor. 

 1) Assinale com um X a alternativa correta sobre a indústria: 

a) A indústria é uma atividade econômica que transforma matéria-prima em produto 

(ou mercadoria).  

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 



 

 

b) A indústria é uma atividade econômica que compra, vende ou troca mercadorias. 

2- De acordo com a informação, como o produto chega até o consumidor? 

____________________________________________________________________ 

 

Diferenças entre Efeito Estufa e Aquecimento Global 

É muito comum a confusão entre os termos efeito estufa e aquecimento 
global. Eles não são processos iguais. Porém, estão relacionados. 

Entenda agora a diferença entre os dois fenômenos: 
O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada 

para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. 
Podemos comparar o efeito estufa como um "cobertor" que envolve a Terra e a 
mantém em temperatura adequada para a vida. 

Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes, decorrentes de 
atividades humanas, aumentaram a 
concentração desses gases na 
atmosfera. 

Com isso, a camada de gases 
ficou mais espessa, dificultando a 
dispersão da radiação solar e 
provocando maior retenção de calor. 

É justamente essa retenção de 
calor que provocou o aumento de 
temperatura na Terra, o chamado 
aquecimento global.                                                      

 
 
             Funcionamento do Efeito Estufa e Aquecimento Global 

 
O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das 

temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ele é o resultado da 
intensificação do efeito estufa. 
Em resumo, o efeito estufa é processo natural que é intensificado pela ação humana 
e ocasiona o aquecimento global. 
1) O que é efeito estufa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) O que é aquecimento global? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

https://www.todamateria.com.br/efeito-estufa/
https://www.todamateria.com.br/aquecimento-global/


 

 

 

1) Atenção: Leia a frase, em seguida, responda as questões que a seguem 
corretamente: 
 "Peter´s car is blue and Mary´s bicycle is green. John's dog is brown and Helen's 
cat is white." 

  
O que é azul?         ____________________   
O que é marrom?  ____________________  
O que é branco?    ____________________  
O que é verde?      ____________________   
 

  

  Sendo a tecnologia uma constante na 

história da arte, que se constituiu 

essencialmente por imagens, a todo 

momento torna-se importante perceber em 

que medida a tecnologia digital  e o 

significado das imagens é coordenado e por 

que razão necessitamos, queremos e 

precisamos das imagens? De que modo 

somos afetados pela tecnologia digital e de 

que modo a interação interfere no posicionamento das pessoas em ralação à 

aspectos da criatividade?______________________________________________ 

1) Duas palavras não estão relacionadas ao texto e à fotografia: arte; criação; 
imagem; guerra; tecnologia e som. Circule-as. 

 

Valores humanos: amor, liberdade, persistência e paz.  
1- Leia a característica e tente descobrir o valor a qual a definição se refere: 
a) Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma 
coisa: (dica - 4 letras) ______________________________ 
b) Capacidade de cada um se decidir ou agir segundo a própria vontade ou 
determinação: (dica – 9 letras) _______________________ 
c) Qualidade que tem a pessoa que não desiste daquilo em que acredita: (dica – 12 
letras) ___________________________________________ 

 
 

LÍNGUA INGLESA 

ARTE 

ENSINO RELIGIOSO 



 

 

 
 

    Educação Física na qualidade de vida: mais disposição física e mental. 
Praticar atividades físicas em um ambiente saudável, faz toda diferença. 
Lembre-se sempre de preservar o meio ambiente! 
Veja algumas atividades esportivas que podem ser praticadas por diversas 
faixas etárias: 

 Para todas as idades: artes marciais, futebol, vôlei, basquete, natação, 
tênis, balé. 

 Para idosos: caminhadas lentas, bicicleta ergométrica, hidroginástica, 
musculação com pouco peso, alongamentos, ioga, pilates. 
Você pratica alguma atividade física? Descreva. 
______________________________________________ 

 
          II SEMANA (14 a 18 de junho de 2021) 

 
 

O 

Sujeito Indeterminado não nos deixa pistas para que possamos identificar quem 

praticou a ação. 

1 – Complete as orações para que representem o tipo de sujeito indicado entre 
parênteses: 

a) _______________trouxeram um presente para você. (sujeito composto) 
b) Na semana passada ______________prepararam uma festa surpresa para 

Marcelo. (sujeito simples). 
c) ___________________ a reciclagem. (sujeito indeterminado) 
d) ___________________ defensores do meio ambiente. (sujeito oculto) 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 



 

 

2 – Em “Somos a favor da reciclagem”, identificamos o sujeito pela desinência do 
verbo (terminação). É correto dizer que temos um exemplo de sujeito ________ . 

 

 

EU CUIDO, você cuida e ele agradece. 

  Utilize algumas palavras do cartaz e construa 

frases em defesa do Meio Ambiente. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

1) Revisando o que você aprendeu, determine o resultado das multiplicações a 

seguir: 

 

 

 

1)  Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º, encontre no 

triângulo abaixo, o ângulo x.     

 

  

Povos nativos do Brasil   

 

O modo de vida dos índios não se adaptou ao 

trabalho escravo exigido pelos portugueses nos 

primeiros anos de colonização brasileira. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

TEXTO 
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1- Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos 
portugueses, em 1500: 
a) a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. 
b) a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. 
c) a existência de grandes cidades, como a dos astecas. 
d) a ausência de artesanato. 
2- Eram povos nativos do Brasil: 
a) Maias e Astecas                b) Tupinambás e Guaranis 
c) Tupiniquins e Apaches      d) Toltecas e Incas 

 

 

A transformação da natureza. 

     O homem transforma a natureza a partir do trabalho. ... O impacto ambiental 

causado pela produção, circulação e consumo traz sérias consequências para a 

natureza, mesmo sabendo que a ação humana é indispensável para a existência 

da sociedade, que a natureza e seus recursos são esgotáveis e também fazemos 

parte dela.     

1) Como o homem transforma a natureza? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2- Que impactos ambientais a transformação da natureza, pode trazer para nossas 

vidas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

As principais atividades que emitem gases de efeito estufa são: 

 Desmatamento; queimadas;  queima de combustíveis fósseis; atividades 
industriais. 

Com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes, em 1997, vários 
países assinaram o Protocolo de Kyoto. 
Consequências: 
Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média da Terra 
resultará em sérias consequências, das quais destacam-se: 
 Derretimento das calotas polares; maior frequência de desastres 

naturais como furacões, enchentes e secas; alteração na produção de 

CIÊNCIAS 
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https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://www.todamateria.com.br/queimadas/
https://www.todamateria.com.br/combustiveis-fosseis/
https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-kyoto/
https://www.todamateria.com.br/desastres-naturais/
https://www.todamateria.com.br/desastres-naturais/


 

 

alimentos; desertificação; inundação de cidades litorâneas; extinção de 
espécies. 

1) Quais as principais atividades que emitem gases de efeito estufa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Cite duas consequências que os cientistas acreditam que o aumento da 
temperatura média da Terra causará. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

 

1) Observe as palavras abaixo, em seguida, relacione-as em relação ao significado. 

Após marque um x na alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) apple             b) century             c) black            d) father              e) two 

(   ) pai              (   ) dois                (    ) século       (    ) preto            (    ) maçã 

A sequência que melhor responde ao exercício acima é: 

a) D - A - B - C – E   b) D - E - B - C – A   c) E - A - C - B – D       d) D - E - C - B - A 

 

  

Recorte e cole exemplos de rótulos desses produtos e monte um mural com o tema: 

Coleta Seletiva!   

 

 

 

 

 

 

Papel –azul                    
Vidros – verde                
Metal - amarelo 
Plástico – vermelho     
Orgânico – marrom     
 Não reciclável - cinza 
 

LÍNGUA INGLESA 
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https://www.todamateria.com.br/desertificacao/


 

 

   

Valores humanos: verdade 

 

1. Para você, o que significa ser verdadeiro? 

 _________________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

 

 

Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que 

utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. Além disso, o Pilates é 

também uma técnica de reeducação do movimento que visa trabalhar todo o 

corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental. Explique o que é Pilates: 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 
 

  III SEMANA (21 a 25 de junho de 2021) 

 
 

ENSINO RELIGIOSO 

EIXO NORTEADOR: O BOM USO DO DINHEIRO, SABENDO USAR NÃO VAI FALTAR! 
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Leia: 

 

1 – Releia o primeiro balãozinho da tira. Em seguida, identifique o verbo no 

imperativo que o compõe:_________________ 

 2 – O verbo no Imperativo, identificado acima, indica: 

a) um desejo de Helga.    

b) uma ordem da Helga.  

c)      c) um conselho de Helga.  

d) d) uma sugestão de Helga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.canalkids.com.br/arte/danca/povo.htm 

 
Você concorda com a afirmação das duas últimas linhas do texto apresentado? 
Justifique! 
__________________________________________________________________  
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Ainda falando de multiplicação... 

 

      Simples assim:   

 

  Vamos aprender um pouco mais... 
 Quando encontramos um resultado de uma multiplicação de fração,  precisamos 
verificar se podemos simplificar.  

  Como simplificar? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. 
      Assim:   

 

  1) Efetue as multiplicações e simplifique se for possível:  

 

 

1) Sabemos que o diâmetro é a maior corda da circunferência e que ele mede o 
dobro   do raio.  

Uma circunferência tem diâmetro medindo 10. Qual é a medida do raio?   
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Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa. 
 
1- O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período "pré-colonial" 
(1500-1530), foi marcado pelo (a): 
a) envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. 
b) plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano. 
c) fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os 
indígenas. 
 
2- Assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro: 
 
a) Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se 
estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. 
b) O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo 
de impedir a escravização do gentio. 
 

 

1- O mercantilismo correspondeu a: 
A) um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios 
protecionistas. 
B) uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia. 
 
2- Mercantilismo é um termo que foi criado pelos economistas alemães da segunda 
metade do século XIX para denominar o conjunto de práticas econômicas dos 
Estados europeus nos séculos XVI e XVII. Das alternativas abaixo, assinale aquela 
que NÃO indica uma característica do mercantilismo. 
a) Busca de uma balança comercial favorável, ou seja, a superação contábil das 
importações pelas exportações. 
b) Aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de 
matérias-primas necessárias à industrialização. 
 

 

Importância da camada de ozônio 
 

A existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, pois ela impede 
que grande parte das radiações ultravioleta atinja a superfície terrestre. Quando a 
radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desencadear diversos 
danos nos mais variados seres vivos, a saber: 

HISTÓRIA 
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 Desenvolvimento de câncer de pele; 
 Aumento da frequência de ativações da replicação do vírus herpes em 

indivíduos que o tenham contraído, desenvolvendo as lesões características 
da doença; 

 Cegueira provocada pelo aumento da catarata em indivíduos com tendência 
a desenvolvê-la; 

 Aumento da temperatura do planeta (aquecimento global), já que um maior 
número de raios ultravioleta atinge a superfície da Terra, aumentando a 
retenção de calor. 
 

1) Cite um dos diversos danos nos mais variados seres vivos quando a radiação 
ultravioleta atinge a superfície terrestre?  

___________________________________________________________________ 

 

1) Analise os vocábulos abaixo e relacione-os aos seus sentidos opostos: work / 
close / cry / sleep. 
a) get up/work/rest/open       b) sleep/get up/rest/cry 
c) sorry/work/write/arrive      d) rest / open / smile / get up 
 

  

Quando ainda não existia o dinheiro, como os homens faziam para adquirir 

produtos e mercadorias? 

Como disse HAGAR, personagem da tirinha acima: “A 
vida é feita de trocas”.  
Quais trocas você teve que fazer nesse tempo de 
pandemia para se adaptar ao novo ritmo de vida? Poupar  
foi uma opção de muitas pessoas! Represente em forma 
de desenho. 
Dica! Enriqueça sua atividade ilustrando-a. Siga as dicas: 
coloque uma moeda embaixo dessa folha de atividade. 
Passe a parte do grafite do lápis de escrever sobre a 
mesma e verás o que surgirá.  

Monte a sua arte no espaço abaixo! 

 

 

 

ARTE 
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https://monografias.brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento-global-1.htm


 

 

 

 

                          

   Conhecimento do outro: amizade                                                                                                          

Amizade: sinal de vida em mim, no outro, em 
nós... 
1-Você seria capaz de renunciar algo em 
benefício do outro? 
__________________________________________________________________ 
 
2-Você tem amigos (as) que os (as) considera como uma verdadeira amizade? Por 
quê? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Pilates é uma técnica voltada para o aumento da flexibilidade. A frequência ideal 

para os exercícios é de 3 vezes por semana, assim o corpo pode descansar e 

ainda manter o estímulo em uma boa frequência de exercícios semanais. 

 Qual a frequência ideal para a realização do Pilates? _________________ 

 Você já ouviu falar nesse tipo de atividade física? ____________________ 

IV SEMANA- (28/29/30 de junho e 01/02 de julho de 2021) 
 

 
Voltando ao texto da Disciplina de Língua Portuguesa, da aula anterior, informe: 
 1 – Na passagem “O que lhe dá o direito [...]”, o verbo grifado foi flexionado no 
modo: 
 
a) subjuntivo  
b) imperativo negativo  

c) indicativo  
d) imperativo afirmativo  

 
 2 – Na fala de Hagar “A vida é feita de trocas”, usa-se o indicativo para exprimir 
um fato: 
a) pouco frequente; 
b) incerto; 

c) improvável; 
d) certo.

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Quais dicas de economia farão a diferença para você? 
O planejamento financeiro é essencial para evitar despesas desnecessárias, 
reduzir os gastos do orçamento mensal e direcionar recursos para o que é 
realmente importante para você. Porém, existem estratégias práticas que facilitam 
esse planejamento. 
1. Acompanhe os seus gastos. 2. Tenha cautela ao utilizar o cartão de 
crédito.3. Pague as contas em dia.  4. Peça descontos. 5. Tenha uma reserva 
financeira.  6. Tenha hábitos de consumo conscientes.7. Defina um valor para 
investir. 
 
a) Essas dicas  apontaram os melhores caminhos no mercado financeiro, 
reduzindo riscos e aumentando as chances de sucesso. Dessa forma, você já 
pode começar a colocá-las em prática e viver com mais tranquilidade. Gostou 
das dicas de economia? ____________________________________________ 
Achou práticas e fáceis de seguir no dia a dia? __________________________ 
 

 

As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de 
situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a 
representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar 
significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são 
iguais. 
1ªsituação 
Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos 

numeradores. Observe a comparação entre as frações  . 
Note que os denominadores são iguais, dessa forma, vamos comparar os 
numeradores: 

4 > 2 (quatro é maior que dois), então   . 
 
 

Veja outra comparação envolvendo as frações  . 
Os denominadores também são iguais, assim basta identificarmos qual dos 

numeradores é maior. Percebemos que 15 é maior que 7 (15 > 7), portanto  . 

MATEMÁTICA 

PRODUÇÃO  TEXTUAL 

https://blog.magnetis.com.br/como-se-organizar-financeiramente/


 

 

 
 
2ªsituação 
 
Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito 
dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais aplicamos as 
definições da 1ª situação. O processo que irá transformar os denominadores em 
valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual 
iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores 
assumam o mesmo valor. Observe: 

 
As frações dadas possuem denominador 6 e 3, respectivamente. Vamos 
multiplicar os membros da 1ª equação por 3 e multiplicar os membros da 2ª 
equação por 6. Veja: 

 

Note que  , portanto  . 
 
Observe que multiplicamos os membros da 1ª equação pelo denominador da 
2ª equação e os membros da 2ª equação pelo denominador da 1ª equação. 
Responda: 

1) Use os sinais < ou > e compare as frações de denominadores iguais abaixo: 

a) 2/3  ____  4/3 

b) 5/4 _____ 1/4  

c) 3/6 ____  5/6 

d) 2/9 ____ 1/9 

 

 

 

1)Que nome recebe a maior corda da circunferência? E a metade desta corda 

recebe o nome de? ____________________________________________ 
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Escravização de africanos no Brasil 
1-A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, 
qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro? 

 
a) Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da 
infame escravidão. 
b) A vida nos engenhos era dura e penosa. Por isso, a expectativa de vida dos 
escravos era muito pequena. 
 

 

A dengue é uma doença viral, e o mosquito é apenas seu vetor. 
1-A dengue é um grave problema de saúde pública em nosso país. Seu agente 
etiológico é: 

 
a) por uma bactéria.      b) por um protozoário. 
c) um vírus.                    d) um mosquito. 
 
 

 

.Clorofluorcarbonos (CFCs): São substâncias muito utilizadas como propelentes 
em produtos aerossóis (como desodorante spray), na produção de materiais 
plásticos e em equipamentos de refrigeração (como geladeiras). 
Essas substâncias, de modo geral, prejudicam a camada de ozônio porque, 

quando atingidas pela radiação ultravioleta, principalmente os CFCs, têm suas 

moléculas decompostas, fazendo com que seus átomos livres reajam com a 

molécula de ozônio, transformando-a em uma molécula de gás oxigênio (O2). Essa 

ocorrência diminui a concentração de ozônio e a filtragem dos raios ultravioleta. 

1) O que são os Clorofluorcarbonos (CFCs)? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 

HISTÓRIA 



 

 

 

Who Is Neymar? 
    When Did Neymar First Start Playing Soccer? 

    Neymar da Silva Santos Jr. was born on February 5, 1992, in Mogi das Cruzes, 
São Paulo, Brazil. The son of a former professional soccer player, Neymar followed 
in his father’s footsteps by playing street games and futsal, an indoor version of the 
game. He joined the Portuguesa Santista youth club in 1999, and within a few 
years was one of the most highly regarded young talents in the country [… ] 

https://www.biography.com/people/neymar-21333405- 

1) O título do texto, traduzido seria: 

 a) Quem é Neymar?                          c) Como é Neymar?   
 b) O que é Neymar?                          d) Como está Neymar?  
 
 
  

    Artista usa a sua Arte em dinheiro para através dele viajar pelo mundo.  

A artista de Málaga, na Espanha, usa notas de 
Euro como tela, desenhando sobre o dinheiro. 
O que a levou a utilizar essa superfície, porém, 
não foi o valor agregado – mas sim a 
mobilidade que as notas naturalmente 
possuem. Ela diz ter duas paixões desde muito 
jovem: a pintura e a vontade de viajar. Ela 
disse certa vez que senão podia viajar o 
mundo, ao menos sua arte poderia. E a melhor 

maneira de fazer isso acontecer seria pintando em dinheiro. 
Trecho extraído de: https://www.hypeness.com.br/2018/09/artista-usa-notas-de-dinheiro-como-telas-para-que-sua-arte-viaje-pelo-

mundo/ 

Você vê esse trabalho como uma maneira de divulgação da arte? Teria a artista 
atingido seu objetivo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

       

O bom uso do dinheiro 

1 – Você tem o hábito de comprar objetos  
desnecessários? Por quê? __________________  
________________________________________  

LÍNGUA INGLESA 

ENSINO RELIGIOSO 

ARTE 



 

 

 

 

Vimos na atividade da primeira semana de junho, que as atividades físicas podem 

ser praticadas por diversas faixas etárias. 

1) Quais atividades físicas são indicadas aos idosos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

V SEMANA- (05 a 09 e 12 de julho de 2021) 
 

   
Economizar rima com reutilizar, repensar, reciclar, certo? 

                 

1- Os verbos se encontram no modo _________________. 

 

Na época de chuvas todo cuidado é   importante! 

Água como moradia de mosquito, perigo 

constante! 

Quais atitudes dos seres humanos, apresentadas 

na charge, necessitam ser repensadas? 

_______________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



 

 

 

1) Compare as seguintes frações de denominadores diferentes. Você pode utilizar 

a calculadora se preferir, dividindo o numerador pelo denominador você encontrará 

um número decimal, ficando mais fácil de compará-los. Use > ou <. 

a) 2/3 _____ ¾ 
 
b) 4/5 _____ 2/7 
 

c) 3/4 ____ 5/6 
 
d) 2/3 ___ 5/7

 

1-Um hospital, com 25 funcionários, decidiu dar um prêmio para cada um. O valor 

separado para essa bonificação é de R$7.850,00, esse valor deve ser distribuído 

igualmente a todos os funcionários. 

 Quanto cada um receberá? ___________ 

 

 

 

A Lei nº 6.001/73 não estimula o processo de integração do índio à comunhão 

nacional, pois muitos povos preferem manter-se isolados. Portanto, ter sua cultura 

preservada é um direito assegurado pela lei.  

1- Nos termos da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio), assinale a alternativa 
incorreta. Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos 
das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a 
proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 
 
a) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 
subsistência. 
b) estimular o processo de integração do índio à comunhão nacional 

 

  
Responda sobre Covid-19: 

1- O primeiro local a sofrer com a doença foi: 
 

a) Nova York;                 b) Rio de Janeiro;      c) Wuhan;                       d) Itália. 
 

 

MATEMÁTICA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 



 

 

 

A existência da camada de ozônio auxilia na manutenção da vida em nosso 
planeta, já que ela consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta (UV) 
oriundos do Sol, impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície 
terrestre. Um ponto negativo em relação ao gás ozônio é que, na troposfera 
(camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre), ele também está 
presente, mas em menor quantidade, e participa do smog fotoquímico, ou seja, 
participa de um fenômeno de poluição atmosférica. 
1) Por que a camada de ozônio auxilia na manutenção da vida na Terra? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1) De acordo com o texto (Who Is Neymar?), da semana anterior: 
 
I.Neymar nasceu em 05 de fevereiro de 1992. 
II.Ele é filho de um ex técnico de futebol. 
III.No trecho: Neymar followed in his father’s footsteps…” as palavras grifadas 
correspondem respectivamente a: passos de seu pai. 
IV.Neymar ingressou no clube de jovens Portuguesa Santista em 2000. 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II                                            b) I e III   
c) apenas em III                             d) apenas em IV  
 
 
 
Os instrumentos indígenas podem ser feitos de uma variedade de materiais. 
Ordene as palavras e descubra nomes de alguns desses materiais. 
 
 STESEMNE  ____________ DAMEIRSA____________ SDAREP___________     
 
 
 
 
Sobre o bom uso do dinheiro responda: 
1 - Ao comprar um determinado produto, o que você prioriza: a marca, a qualidade 
ou o preço? Justifique a sua escolha. 
_______________________________________________________________

LÍNGUA INGLESA 

ARTE 

ENSINO RELIGIOSO 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-radiacao-ultravioleta.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/origem-smog.htm
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2 - Com suas palavras, defina o que é consumismo.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe as imagens, escolha uma e reproduza o movimento. 
 
                                               
 
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 NÚCLEO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA II 

 II SIMULADO DIAGNÓSTICO REMOTO – FASE VII  

DATA:29/06/2021 

 

ESCOLA: _________________________________________________ 

ALUNO (A): _____________________________TURMA: __________  

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E RESPONDA: 

QUESTÃO 1- (EJA-VII-LP-02) -Leia o texto abaixo e faça com atenção 
as questões de 1 a 3.  
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Essa HQ foi uma das produções do cartunista Maurício de Souza em 
parceria com o SPC Brasil para o projeto Meu Bolso Feliz. O objetivo foi 
apresentar à população noções de Educação Financeira transmitindo de 
forma divertida e descontraída às informações úteis sobre poupança, 
mesada e como gastar o dinheiro. De acordo com a história podemos 
afirmar: 

 A) Cascão conseguiu comprar sua bola porque economizou, guardando 
parte de sua semanada no cofrinho. 
B) Cascão conseguiu comprar sua bola porque economizou, guardando 
toda a sua mesada no cofrinho disfarçado. 
C) Cascão conseguiu comprar sua bola porque seu pai tinha crédito da loja 
e assim pode realizar uma compra parcelada. 
D) Cascão não conseguiu comprar sua bola porque o dinheiro poupado foi 
insuficiente, mas ficou feliz por ter conseguido crédito com o seu pai. 

QUESTÃO 2- (EJA-VII-LP-06)-No terceiro quadrinho temos a seguinte fala 
do Cascão: “EU TENHO UMA SOLUÇÃO” em que tempo está conjugado o 
verbo desta sentença? 

 A) Passado     B) Presente      C) Futuro         D) Particípio 

 QUESTÃO 3- (EJA-VII-LP-06) -Na história em quadrinhos usamos a 
linguagem: 

A) Verbal        B) Não verbal           C) Mista           D) Culta 

QUESTÃO 4- (EJA-VII-PT-03)- No último 
quadrinho, o uso das letras maiúsculas e o 
uso da exclamação revelam que Mafalda 
ficou.....................e pela expressão do pai 
da Mafalda nos revela que ele 
ficou...................... 

A) triste / feliz 

B) preocupada / triste 

C) alegre / com raiva.  

D) indignada / confuso  

http://asmeninasdosolhosad.blogspot.com/2017/08/mafalda.html 

 

http://asmeninasdosolhosad.blogspot.com/2017/08/mafalda.html
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QUESTÃO 5- (EJA-VII-LI-10)-  O desperdício de 
água tem sido um fator gerador e determinante de 
alguns problemas ambientais que o mundo vem 
enfrentando nas últimas décadas. E por isso, a 
preservação bem como o uso racional da água é um 
dos assuntos mais recorrentes desse século, visto 
os impactos ambientais que o planeta vem 
sofrendo. 

Visto sua importância para a humanidade, em 1922 foi criado pelo ONU 
(Organização das Nações Unidas) o Dia Mundial da Água, comemorada dia 
22 de março por todos os países do mundo. 

 Relacione as colunas:  

(1) Turn off the light when you don’t use.  

(2) Use solar energy. 

(3) Don’t waste paper. 

(4) Plant more trees and save them 

 

A opção que completa corretamente a coluna é: 
 

A)2, 3, 4,1                B)2, 4,1, 3           C) 1, 2, 3, 4               D) 3, 1, 2, 
 

 QUESTÃO 6- (EJA-VII-LI-10)-Complete as frases com verbos adequados. 
      a) _______________ the planet. 
     b) _______________ bottles, cans and paper.                   
     c) _______________ trees. 
     d) _______________ animals. 

A opção correta é: 

A) Save, recycle, plant and protect. 
B) Plant, recycle, protect and save. 
C)  Recycle, save, plant and protect. 
D) Protect, plant, recycle and save. 
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QUESTÃO 7- (EJA-VII-AR-08)-O grupo O Teatro Mágico apresenta composições 
autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica 

brasileira. A originalidade dos seus shows tem 
relação com a ópera europeia do século XIX a 
partir da: 
A) disposição cênica dos artistas no espaço 

teatral. 

B) integração de diversas linguagens 

artísticas. 

C) sobreposição entre música e texto literário. 

D) manutenção de um diálogo com o público. 

 

 
QUESTÃO 8- (EJA-VII-AR-09)-  A cultura afro-brasileira faz parte da herança 
cultural do nosso país. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos 
africanos que desde a colonização habitam o território brasileiro. 
 
De todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que 
não possui aspectos de origem africana é: 

A) Tapioca         B) Capoeira          C) Jongo          D) Umbanda 

 
QUESTÃO 9-(EJA-VII-EF-10) Observe a  situação e depois responda à questão: 
 
Juscimeira adora ver televisão, navegar na internet e jogar videogame. Ela faz isso 
quase todos os dias. Além disso, Juscimeira também vai e volta da escola a pé, 
faz aulas de capoeira três vezes por semana e brinca com seus amigos na rua 
todos os dias.  
 
Ela pode ser considerada uma pessoa: 
A) ativa, pois mesmo realizando atividades passivas, Juscimeira se movimenta 
bastante todos os dias. 
B) sedentária, pois quem joga videogame todo dia não pode ser considerada uma 
pessoa ativa. 
C) ativa, pois navegar na internet deixa nossa mente muito rápida, pois 
absorvemos muitas informações. 
D) sedentária, pois quem vê TV todo dia não pode ser considerada uma pessoa 
ativa e certamente será obesa. 
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II SIMULADO DIAGNÓSTICO REMOTO – FASE VII  

DATA: 30/06/2021 

ESCOLA: _________________________________________________ 

ALUNO (A): _____________________________TURMA: __________  

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E RESPONDA: 

 QUESTÃO 1- (EJA-VII-MA-01)- Planejamento financeiro é essencial para evitar 
despesas desnecessárias, reduzir os gastos do orçamento mensal  e direcionar 
recursos para o que realmente importa. Porém, minha conta no banco, está com 
um saldo de R$520,00 negativos. Depositei R$1.810,00, mas dei cheques para 
pagar algumas contas: aluguel, R$765,00 e supermercado, R$237,00. Depois que 
os cheques forem pagos, qual será meu saldo? 
 
A) R$808,00       B) R$1.328,00         C) R$288,00       D) R$2.330 
 
QUESTÃO 2- (EJA-VII-MA-02)- A COVID-19 é uma doença infecciosa causada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, 
cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão 
nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou 
olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. 
Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas 
pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. A maioria 
das pessoas se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar, porém 
algumas desenvolvem a forma grave da doença podendo até morrer. Em uma 
cidade há 600 pessoas com Covid-19. Destas, 1/6 estão internados. Quantos são 
os internados? 
 
A) 100             B) 150                C) 80                  D) 6 
 
 
QUESTÃO 3-(EJA-VII-MA-07)-Observe as figuras a seguir:   

 
A parte pintada destas figuras é representada pelas frações? 
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QUESTÃO 4- (EJA-VII-RL-07)- A condição de existência de um triângulo é um 
conjunto de relações entre as medidas de seus lados que possibilitam decidir se, 
com as medidas propostas, é possível construí-lo. Essa condição pode ser vista 
como uma propriedade e é conhecida como desigualdade triangular. Dadas as 
medidas de três segmentos, marque a resposta onde for possível construir um 
triângulo. 
 
A)2 m, 10 m, 5 m 
B)5 m, 3 m, 1 m 
C)10 m, 5 m, 5 m 
D)4 m, 3 m, 5 m  
 
 
 
QUESTÃO 5-(EJA-VII-HI-09)-“Todos nós, brasileiros, somos carne da carne 
daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a 
mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui 
se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente 
insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores 
de escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, 
tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto 
pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças 
convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de 
levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir 
na brutalidade racista e classista.” 

O trecho do texto acima aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade 
brasileira. No olhar do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro: 

A) a mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o 
tempo. 
B) a mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características 
positivas e negativas que coexistem. 
C) a mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e isso está refletido na cultura 
brasileira. 
D) a mistura étnica do Brasil contribuiu para a criação de uma identidade brasileira 
negativa que se perpetua na violência. 
 
 
QUESTÃO 6-(EJA-VII-HI-10)- “A língua de que usam, por toda a costa, carece de 
três letras; convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de 
espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem 
desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida.”  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-triangulo.htm
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 A observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, 
sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra a: 
A) simplicidade da organização social das tribos brasileiras. 
B) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. 
C) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. 
D) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. 
 
 
QUESTÃO 7-(EJA-VII-GE-03)-O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. 
São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira: 
A) Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e 
alemães. 
B) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. 
C) Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. 
D) Os nativos brasileiros – os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo 
que aqui foi escravizado. 
 
 
QUESTÃO 8- (EJA-VII-GE-07)- “No começo da história do homem, a configuração 
territorial é simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a 
história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens: 
estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades etc; verdadeiras 
próteses. Cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de 
uma produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a 
por uma natureza inteiramente humanizada”. 
Sobre a produção e transformação do espaço, assinale a alternativa correta: 

A) O espaço das sociedades é construído a partir de elementos da natureza em 
sua forma pura. 
B) Os diferentes lugares e regiões no mundo capitalista não se diferem muito uns 
dos outros, pois a produção do espaço é relativamente homogênea e igualitária. 
C) Podemos dizer que “produção do espaço” significa a construção pelo homem 
de seu próprio ambiente. 
D) As técnicas de produção, pouco interferem na formação do espaço das 
sociedades. 
 

QUESTÃO 9-(EJA-VII- CI:05)-  
 
Bioma:  é o conjunto dos 
organismos vivos e seus ambientes 
físicos e químicos. Ele representa o 
conjunto de comunidades que 
habitam e interagem em um 
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determinado espaço.  
 
Comemoramos no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente! Diga já! A 
proteção do meio ambiente! 
 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e em seguida, marque a 
alternativa correta: 
 
(A) Floresta Amazônica 
(B) Mata Atlântica 
(C) Caatinga 
(D) Cerrado 
(E) Pampas 
 
(   ) Poucas árvores, coberto por grama e capim. Clima frio e vegetação rasteira. 
(   ) Muito úmida, porém não é quente. Encontra-se muitos animais e vegetais que 
não existem em nenhum outro lugar do planeta. 
(   ) É o lugar do Brasil com menor índice de chuva. Arbustos, árvores baixas e 
cactos fazem parte da sua paisagem.  
(   ) É a maior floresta tropical do planeta. Há uma enorme variedade de plantas e 
é um ambiente ideal para o desenvolvimento de muitas formas de vida. 
(   ) Ocupa um quarto do território nacional. Chove muito, por um período do ano, 
por isso o solo fica coberto por bastante grama e capim. No restante do ano, o 
clima é seco, o que diminui a grama e o capim. 
 
A opção que responde corretamente a coluna é: 
 
A)  e, b, c, a, d 
B)  c, d, a, b, e 
C)  b, c, d, a, e 
D)  e, c, b, a, d  
 
QUESTÃO 10:(EJA-VII-CI:11)- Leia o texto e responda:  
 

A CAMADA DE OZÔNIO ESTÁ SENDO AFETADA! 
 
Uma grande diminuição na espessura da camada de ozônio tem sido constatada 
por pesquisadores ao longo dos anos. A causa pode estar relacionada a eventos 
naturais, mas os principais suspeitos são produtos comuns como geladeira, 
sprays, ar condicionados, solventes etc, que utilizam substâncias à base de cloro e 
bromo - os chamados CFCs. Estes elementos quando atingem altitudes entre 10 
Km e 40 Km, os átomos de cloro em contato com o ozônio, podem provocar sua 
destruição, trazendo enormes prejuízos ao nosso planeta. O uso dos CFCs foi 
praticamente abolido em decorrência de um acordo mundial. A camada de ozônio 
é um dos fatores fundamentais para que haja vida no planeta Terra, pois impede 
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que a radiação ultravioleta acometa a superfície terrestre de forma prejudicial. 
Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de 
ozônio? 
 
A) CO2 – gás carbônico                  B) HFC – hidrofluorcarboneto 
C) CFC – clorofluorcarboneto        D) Metano 
 
 
QUESTÃO 11- (EJA-VII-ER-05)- Muitas pessoas não respeitam o direito umas das 
outras e não sabem quais são os próprios deveres. Por exemplo: um jovem pega o 
ônibus e vai se sentar no banco preferencial para pessoas idosas, gestantes, 
portadoras de deficiência. Em seguida, uma senhora idosa entra no ônibus e não 
encontra lugar para se sentar. O jovem, como se não estivesse percebendo o erro 
cometido, põe um fone de ouvido e fecha os olhos ou ‘continua’ a ler um livro, 
extremamente concentrado. A idosa continua em pé. O jovem, certamente, 
pensou: “Poder, não pode, mas a gente dá um jeitinho”. 
 
Os “jeitinhos” são atos de: 
A) inocência, de pouca importância e praticados sem maldade. 
B) desrespeito ao ser humano e às normas de boa convivência. 
C) esperteza e inteligência, mas que não podem prejudicar alguém. 
D) respeito que facilitam e auxiliam o convívio em sociedade. 
 
                                     
 


