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DISCIPLINA: MATEMÀTICA  
 

1) Complete os espaços com o nome de cada termo: 

√
3 8=2 54

=625 

3 →  5 →  

8 →  4 →  

2 →  6

2

5 

→  

 

2) Escreva na forma de uma potência indicada:  

a) 5⋅5     =  

  

b) 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2       =    

c) 3⋅3⋅3⋅3      =    

 
d) 6⋅6⋅6     =    

e) 12⋅12⋅12⋅12⋅12⋅12     =    

f) 1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1           =    

 

3) Observe o problema, e a seguir faça o que se pede: 

João tem cinco estantes em seu quarto. Em cada estante tem cinco caixas com cinco 

carrinhos em cada uma. E, dentro de cada carrinho, tem cinco bonequinhos sentados nos 

bancos. Quantos bonequinhos João tem? 

a) Represente a solução do problema na forma de uma potência. 
 
 
 

b) Calcule quantos bonequinhos João tem. 

 

 
4) Calcule as potências abaixo: 

 

a

) 
2
4 

=  e) 
74 

=  

b

) 3
5 

=  f) 192 =  

c

) 
1

3
2 

=  g) 1 

000
0 

=  



 
Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 
 

5) Quem é maior?  

a) 32 ou 23 b) 561 ou 

156 

 
c) 0200 ou 2000 

 
6) Diga o valor do ?: 

a) 3?
=81 ? =  

  

 

 
c)

 6?
=129

6 

 

 

? =    

b) ?2
=144 ? =  

  

d) ?3
=64 

 

? =    

 

 

7) Represente na forma de potência e depois calcule: 

a) Nove elevado ao cubo; d) Três elevado à sexta potência; 
 

 
 

 

b) Sete elevado ao quadrado; e) Um elevado à décima segunda 

potência; 
 

 
 

 

c) Dez elevado à quarta potência; f) Dois elevado à quinta potência. 
 

 
 

 
8) Escreva uma expressão que represente o que se pede e depois calcule: 

a) a soma dos quadrados de 5 e 12; b) o quadrado da soma de 5 e 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 
9) Diga o valor de cada ?. 
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a) √49=? , pois 72
=49 ?  

  

 
b) √3  216=? , pois ?3

=216 ?  

  

 
 

10) Determine a raiz quadrada de: 

c) √400=? , pois?2
=400 

 
d) √3  8000=? , pois 

?3
=? 

?  

  

 

?  

  

a) 64 c) 100 e) 256 
 

 

 
b) 81 d) 121 

 
f) 169 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

REGIÕES DO BRASIL  
 

As regiões do Brasil são agrupamentos das unidades da federação em regiões com 
o propósito de ajudar as interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão 
de funções públicas de interesse comum ou orientar a aplicação de políticas 
públicas dos governos federal e estadual. Atualmente, existem cinco regiões 
oficiais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.  
Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
Região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. 
Região Centro-Oeste: A região possui três estados mais um distrito federal: Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.  
Região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 

REGIÕES GEOECONÔMICAS DO BRASIL 

 

Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão regional do Brasil em 

três regiões geoeconômicas. Essa divisão tem por base as características históricas 

e econômicas do Brasil. Para Geiger, as regiões geoeconômicas propostas são: a 

região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. 

Amazônia: Corresponde à maior região geoeconômica do país. Abriga somente 9% 

da população brasileira. Um aspecto marcante é a presença da Floresta Amazônica. 

Nessa região, estão localizadas as áreas pertencentes à fronteira econômica do 

país, onde se destaca a prática das atividades econômicas do extrativismo e da 

agropecuária.  

Nordeste: Região que abriga áreas de povoamento mais antiga do país, e por onde 

está distribuída 27% da população brasileira. Verifica-se grande contraste natural, 
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social e econômico entre as porções litorâneas e as áreas do interior dessa região.  

Centro-Sul: Essa Região é considerada a mais desenvolvida economicamente de 

nosso país. Apresenta uma atividade agropecuária moderna, com ampla rede de 

serviços e com grande concentração industrial. Nessa região, está concentrada a 

maior parte da população brasileira, aproximadamente 64% principalmente em 

áreas urbanas.. 

1) O Brasil está dividido em três regiões geoeconômicas que refletem as diferentes 
formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e 
Amazônica. Analise os aspectos que caracterizam essas regiões: 
I. O Nordeste é a principal área de refluxo (saída) de pessoas nas migrações 
internas do país. 
II. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. 
III. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos 
ambientais. 
IV. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e, por 
praticamente três séculos, foi a região mais rica do Brasil. 
Está correto o contido em:  
a) I e II, apenas.   b) I, II e III, apenas.   c) I, II e IV, apenas.   d) I, III e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV  
2) Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do 
Brasil, criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa 
regionalização é o fato de ela não obedecer aos limites territoriais das unidades 
federativas do país, pois:  
a) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país.  
b) as divisas dos estados não coincidem com as 
dinâmicas econômicas. c) foi realizada a partir de dados 
historiográficos da ocupação populacional.  
d) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época 
de sua elaboração. e) os limites dos estados impediam uma 
análise integral do território.  
3) A principal característica socioeconômica que difere o Complexo Regional da 
Amazônia das demais regiões geoeconômicas brasileiras é:  
a) a concentração das atividades no setor primário, com destaque 

para o extrativismo. b) o intensivo adensamento demográfico na 

segunda metade do século XX.  
c) a presença da Zona Franca de Manaus, um 
importante polo industrial. d) a existência de áreas 
comerciais de integração com os países ao norte.  
e) a maior ocupação militar em razão da necessidade de preservação ambiental.  
4) A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for 

INCORRETO:  
a) A região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão 
de sua avançada industrialização e pela acelerada urbanização. 
  
b) A modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade 

agrícola brasileira.  
c) Por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda 
a sua extensão de forma coordenada.  
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d) O Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade 
de habitantes residentes em propriedades rurais.  
5) Das cinco regiões brasileiras, a que ocupa a maior área do Brasil é a :  
a) Nordeste b) Norte c) Centro-Oeste d) 
Sudeste e) Sul 
 
6) A Região Sul é: 
a) a maior em tamanho.                       
b) a região que abrange mais estados. 
c) a região que tem a menor área. 
d) onde se localiza a capital do Brasil. 
  
7) Região brasileira que possui o maior número de estados: 
 
a) Nordeste b) Norte c) Centro-Oeste d) Sudeste e) Sul 
 
8) A Região Centro-Oeste é:  
a) a maior em tamanho. 
b) a região que abrange mais estados. 
c) a região que tem a menor área. 
d) onde se localiza a capital do Brasil. 
 
9) A Região Sudeste é:  
a) a maior em tamanho. 
b) a região que abrange mais estados. 
c) a região que tem a menor área. 
d) nenhuma alternativa correta. 
 
10) Essa é a região brasileira que possui o segundo maior contingente 
populacional do Brasil. Ainda que venha crescendo economicamente nas últimas 
décadas, boa parte de sua população enfrenta graves problemas sociais. Em 
algumas áreas dessa região, encontramos o clima tropical semiárido. 
O texto refere-se a qual região brasileira? 
a) Nordeste b) Centro-Oeste c) Norte d) Sul e) Sudeste 
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DISCIPLINA: ARTE 

 

ARTE FIGURATIVA 

 
A arte figurativa é um estilo artístico das artes visuais pautado na 
representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, 
paisagens, entre outros. A origem da arte figurativa remonta séculos de 
existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do 
homem de expressar emoções, sentimentos e de “copiar” e reproduzir figuras 
da natureza. 
Veja a baixo o exemplo da arte figurativa:  
 

       
 

ATIVIDADE 
1. Agora em seu caderno, represente a arte figurativa através de um 

desenho. Se preferir pode utilizar uma das obras acima para 

reproduzi-la. 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

 
Leia os textos para responder as atividades 
 
TEXTO 01 –  
 
 “Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a 
barbariadeles ser tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. Trazia 
este velho o beiço tão furado, que lhe caberia pelo furo um grande dedo 
polegar, e metida nele uma pedra verde, ruim, que cerrava por fora esse 
buraco. O Capitão lhe fez tirar. E ele não sei que diabo falava e ia com ela 
direito ao Capitão, para lhe meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um 
pouco; e então enfadou-se o Capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe 
pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por 
amostra. Depois houve-a o Capitão, segundo creio, para, com as outras 
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coisas, a mandar a Vossa Alteza.”  
(Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha sobre a chegada dos 
portugueses no Brasil.)  
 
TEXTO 02 –  
 
“Fazem as guerras às nações situadas do outro lado das montanhas, terra 
adentro; vão a elas completamente nus, levando como únicas armas arcos e 
espadas de madeira aguçadas na ponta, como as línguas dos nossos 
venábulos.  É coisa de maravilhar a firmeza de seus costumes, que acabam 
sempre em mortandade ou em efusão de sangue, pois não sabem o que seja 
fuga ou pânico. Cada qual traz por troféu a cabeça do inimigo a quem deu 
morte, e pendura-a à entrada de sua casa. Depois de terem dado por algum 
tempo bom trato aos prisioneiros, facilitando-lhes todas as comodidades ao 
alcance de sua imaginação, o chefe congrega seus amigos em uma grande 
assembleia.” 
 
 (Trecho do livro “Dos Canibais”, de Michel de Montaigne) 
 
 QUESTÃO  
a) – De que fontes foram retirados os textos 01 e 02?  
 
 
b) – A que povos os dois textos fazem referência? Quais trechos dos textos 
dão pistas sobre isso?  
 
 
c) – Qual dos dois textos traz uma visão mais rude (grosseira) sobre esses 
povos? Por que? 
 
 
d)–Qual dos dois textos traz uma visão mais compreensiva sobre esses 
povos? Por quê?  
 
 
e) – Na sua opinião, qual dois textos se assemelha mais da visão que nossa 
sociedade tem desses povos? Justifique sua resposta. 
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                            SUBJECT:  VOCABULARY  REVIEW 

 

EXERCISE 

01-Imagine que você é um repórter. Escreva informações em Inglês sobre 

você. 

 

Name ............................................................................................... 

 

Age .................................................................................................. 

 

City .................................................................................................. 

 

Country ............................................................................................ 

 

Five things I do in free time ............................................................ 

 

Who I admire ………………………………………………………….. 

 

My favorite book is …………………………………………………… 

 

My favorite movie is …………………………………………………. 

 

My favorite sport is ………………………………………………….. 

 

My favorite class is ………………………………………………….. 

 

My favorite  musical group is ………………………………………… 

 

My best friend is ………………………………………………………. 

 

My favorite food is ……………………………………………………. 
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Ciências 

Propagação de Calor 
A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras: 
Condução Térmica 
Convecção Térmica 
Irradiação Térmica 
O que é calor? 
Vale lembrar que o calor, também chamado de energia calorífica, é um 
conceito da área da física que determina a troca de energia térmica entre dois 
corpos. 
Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio 
térmico entre dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. 
Assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio até que 
ambos tenham a mesma temperatura. 
Tipos de Propagação de Calor 

 
Ilustração das três formas de transmissão de calor 
Condução Térmica: A energia calorífica é transmitida por meio de corpos 
sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo, ou pelo contato com outro mais 
quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética 
aumenta e consequentemente, a agitação das moléculas. 
Convecção Térmica: esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias 
que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares 
chamadas de "correntes de convecção", as quais são determinadas pela 
diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. 
Irradiação Térmica: por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor 
de um corpo ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as 
partículas elétricas de um objeto aumentam, da mesma forma que sua energia 
cinética. 
Exemplos de Propagação de Calor 
Condução Térmica 
Aquecimento de uma barra de metal 
Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela 
Aquecimento do cabo de metal de uma panela 
Aquecimento de uma xícara de chá ou café 
Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico 
 
Convecção Térmica 

https://www.todamateria.com.br/equilibrio-termico/
https://www.todamateria.com.br/equilibrio-termico/
https://www.todamateria.com.br/conducao-termica/
https://www.todamateria.com.br/conveccao-termica/
https://www.todamateria.com.br/irradiacao-termica/
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Aquecimento de líquidos numa 
panela 
Geladeira e congelador 
Ar-condicionado 
Aquecedores 
Correntes de ar atmosférico 

Irradiação Térmica 
Energia solar 
Placas solares 
Assar alimentos no formo 
Fogo das lareiras 
Estufas das plantas 

 
1- Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes: 
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________. 
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda 
revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. 
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor 
se dá para a outra extremidade por ________________________. 
 
a) radiação - menos - convecção. 
b) convecção - mais - radiação. 

c) radiação - menos - condução. 
d) convecção - mais - condução. 
e) condução - mais - radiação. 

 
2-  Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das 
chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que 
está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem 
desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por: 
a) radiação e convecção 
b) radiação e condução 
c) convecção e radiação 
d) condução e convecção 

 
e) condução e radiação 
 
 

3- O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é 
dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer 
que a perda de calor se dá por: 
A)  Condução; 
B)  Convecção; 

C)  Radiação;  
D)  Condução e Convecção; 

E)  Convecção e Radiação 
Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes: 
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________. 
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda 
revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. 
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor 
se dá para a outra extremidade por _______________________. 
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a) radiação - menos - convecção. 
b) convecção - mais - radiação. 
c) radiação - menos - condução. 
d) convecção - mais - condução. 
e) condução - mais – radiação 
 
 

 

DISCIPLINA: Educação Física  

Atividades. 

Dando continuidade aos nossos fundamentos do voleibol, nessa semana 

vamos iniciar alguns educativos para o movimento toque ou levantamento. 

O toque é o elemento mais característico de um jogo de voleibol e deve ser 

dominado por todos os jogadores. Sua descrição será feita em duas etapas: 

 

1 – Entrada sob a bola: Os joelhos e cotovelos devem estar semi-flexionados, 

os membros inferiores com um afastamento suficiente para proporcionar 

equilíbrio ao corpo. A bola deve estar exatamente acima da cabeça no 

momento do contato. Um pé deverá estar ligeiramente à frente do outro. As 

mãos devem estar com os dedos estendidos, com um formato arredondado 

para melhor acomodar a curvatura da bola. 

2 – Execução: O contato com a bola deve ser feito com a parte interna dos 

dedos, com uma pequena flexão do punho. Os dedos devem encaixar 

perfeitamente na bola, como se fossem segurá-la. Os polegares são a base 

principal, auxiliados pelos indicadores e médios. Os anulares e os mínimos 

participam menos da execução. Os cotovelos e joelhos deverão estender-se 

simultaneamente impulsionando a bola. 

 

Atividade 1. O aluno irá ter que pegar a bola e fazer a maior quantidade de 

toques sem deixar a bola cair e utilizando a explicação do texto anterior para 

realizá-lo corretamente. Iniciando jogando a bola para o alto e depois 

tentando realizar vários movimentos para você mesmo. 

 

Atividade 2.  Nessa atividade o aluno ira quase que simular um toque para o 

seu companheiro de equipe e terá que realizar toques seguidos para a 

parede, a bola retornando irá realizar esse movimento várias vezes. 


