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       ALUNO (A): __________________________________________turma:   
 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 
 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS.  
 

 CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES. 
 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFª. DÉBORA 

 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Pronomes. 

 HABILIDADE: EF08LP15  

                                                PRONOMES 

O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo (nome), definindo-lhe 

os limites de significação. Existem vários tipos de pronomes: pessoais, possessivos, 

demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Além dessa classificação principal, 

os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos.  

Exemplos: 
1. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos! 

[Substituição do nome] 
2. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita! 

[Referência ao nome] 
3. Essa moça morava nos meus sonhos! 

[Qualificação do nome] 
 

Classificação dos pronomes: 
 
♦ Pronomes pessoais: subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes 
pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. 
♦ Pronomes possessivos: indicam relação de posse, algo que pertence a uma das 
pessoas do discurso. São eles: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, 
seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, 
suas. 
♦ Pronomes demonstrativos: indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a 
uma das três pessoas gramaticais. São eles: este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, 
esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Palavras que podem atuar 
como pronomes demonstrativos: o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, 
própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes. 
♦ Pronomes interrogativos: são utilizados para interrogar, isto é, para formular perguntas 
de modo direto ou indireto. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, 
quantas. 
♦ Pronomes relativos: são empregados para retomar um substantivo (ou um pronome) 
anterior a eles, substituindo-o no início da oração seguinte. São eles: que, quem, onde, o 
qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. 
♦ Pronomes indefinidos: são aqueles que se referem de modo indeterminado, vago, à 
terceira pessoa gramatical. São eles: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, 
algum, algumas, nenhuns, nenhuma, todo, todos, outra, outras, muito, muita, pouco, 
poucos, certo, certa, vários, várias, tanto, tantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, 
bastante, bastantes. 
♦ Pronomes adjetivos: sua função é acompanhar os substantivos, fazendo o papel de um 
adjetivo ao determinar e modificar o substantivo. 
♦ Pronomes substantivos: são utilizados para substituir o substantivo em uma oração. 
 

 
ATIVIDADE COM PRONOMES RELATIVOS E INTEROGATIVOS 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-pessoais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-possessivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome-demonstrativo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome-relativo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-substantivos-pronomes-adjetivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-substantivos-pronomes-adjetivos.htm


Leia: 
Mensagem para você 

 
 Soninha, Zé Miguel, Mateus, Fabiana e Guilherme deviam estar felizes: o trabalho 
deles de história sobre o Egito foi escolhido o melhor da classe. Mas, na verdade, eles 
estão com a pulga atrás da orelha. Ninguém do grupo pesquisou a importância intelectual 
da rainha Nefertiti – justo a parte mais elogiada pelo professor. Como então isso foi parar 
no texto? Mas, estranho ainda são as mensagens que eles começaram a receber. No 
computador, no celular e até em forma de rap! Que conexão existe entre essas 
mensagens? E por que elas soam como um pedido de socorro? _________ está por trás 
disso? Um hacker? Um gozador erudito? Ou seria mesmo algo mais fantástico? A 
investigação revelará muito mais do que eles imaginam… 

Disponível em: <http://www.anamariamachado.com> 
 
1 – O termo “que” é um pronome interrogativo na passagem: 
a) (...) “Mais estranho ainda são as mensagens que eles começaram a receber. ” 
b) (...) “Que conexão existe entre essas mensagens? ” 
c) (...) “A investigação revelará muito mais do que eles imaginam…” 
2 – O espaço sinalizado no texto deve ser preenchido com um pronome interrogativo.  
Assinale-o: 
           a) (...) “Quem”                       b) (...) “Que”                                  c) (...) “Qual” 
 
3 – No segmento “Como então isso foi parar no texto? ”, o termo destacado é: 
a) (...) um pronome interrogativo 
b) (...) um advérbio interrogativo 
c) (...) uma conjunção subordinativa causal 
 
Leia: 

Quem dá nome aos dinossauros? 
 

 Os nomes dos dinossauros são dados por cientistas que estudam esses animais do 
passado. Eles são chamados de paleontólogos. Toda vez que uma espécie de dinossauro 
é descoberta e descrita, ela recebe aquilo que chamamos de nome científico, que também 
é dado a plantas e animais atuais. Antigamente, os paleontólogos usavam línguas como o 
latim ou grego para o batismo, mas hoje em dia até línguas indígenas são usadas no caso 
de dinossauros que habitaram o território brasileiro. Os nomes remetem a uma 
característica que esse animal possuía ou até o lugar onde viveu. O pesquisador que 
ajudou a descobri-lo muitas vezes também acaba entrando no nome científico. 

Resposta do paleontólogo Ariel Milani Martine. Disponível em: 
<https://www.guiadoscuriosos.com.br>. (Com corte). 

 
1 –Em “Quem dá nome aos dinossauros? ”, o pronome “Quem” é: 
a) (...) relativo                             .b) (...) indefinido.                      c) (...) interrogativo. 
 
2 – Sublinhe o pronome relativo neste segmento do texto: 

“[…] até o lugar onde viveu.” 
 
3 –O pronome relativo sublinhado na questão anterior equivale a: 
a) (...) “a que”.                              b) (...) “de que”                          .c) (...) “em que”. 
 
Leia: 

O que é Ecologia? 
  Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos (plantas, animais, seres humanos) 
entre si e com o meio ambiente. Infelizmente, essa relação nem sempre é amigável. Ao 
longo dos anos, o homem, animal racional, não mostrou inteligência e responsabilidade 



suficientes quando o assunto era preservação da natureza. Querendo explorar, progredir e 
lucrar cada vez mais, ele acabou se voltando contra as águas, as florestas, o ar e o solo. 
 A grave verdade é que esse uso indiscriminado dos recursos naturais prejudica 
cada vez mais gente. Tornou-se até uma ameaça à qualidade e à continuidade da vida na 
Terra. Quando há falta de água e de energia elétrica, extinção de espécies animais e 
vegetais, ataque de pragas às lavouras, secas e enchentes nas cidades, por exemplo, já é 
a natureza reagindo contra as ações destruidoras do homem. E não é nada interessante 
essa queda-de-braço. A questão é a seguinte: enquanto tantos adultos não dão um bom 
exemplo, as crianças podem surpreender, provando que já têm preocupação ecológica e 
sabem cuidar da natureza! Afinal, é o futuro delas que está em jogo. Concorda? […] 

Disponível em: <“plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados”>. 
1 – Identifique a passagem do texto que define a Ecologia: 
 
2 –Sublinhe os termos que indicam as ações do homem contra a natureza: 
 
“Querendo explorar, progredir e lucrar cada vez mais, ele acabou se voltando contra as 
águas, as florestas, o ar e o solo. ” 
 
3 – Os termos sublinhados acima são: 
a) (...) adjetivos                                           b) (...)verbos 
c) (...)advérbios                                           d) (...)substantivos 
 
4 –Na frase “E não é nada interessante essa queda-de-braço…”, o autor do texto: 
a) (...)cita um exemplo.                               b) (...)apresenta um fato. 
c) (...)expõe uma opinião.                           d) (...)faz uma comparação. 
 
 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

 

Orientações:  

▪ Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  

 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Valor numérico em expressões algébricas. 

Habilidades: EF08MA06: Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor 
numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

 
VALOR NÚMERICO 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS: O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que se 
obtém quando se substitui (numa determinada expressão algébrica), a(s) variável(eis), 
por valor(es) numérico(s), e se efetuam as operações indicadas na ordem em que estas devem ser 
operadas. 

EXERCÍCIOS 
 

1) Determine o valor numérico de xm 25   para os seguintes casos:

a) m = 2 e x = 3 
b) m = 4 e x = - 7 
c) m = - 4 e x = 9 

d) m = - 1 e x = - 2 
e) m = 8 e x = - 10 
f) m = 3 e x = 1/2 

 
 

2) Calcule )2)(1(  ppp  para 5p . 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/habilidade/EF08MA06


3 – Calcule o valor numérico das expressões algébricas: 

a) 852  xx  para 2x  

b) 852  xx  para 2x  

c) xyx 22   para 4x  e 0y  

d) xyx 22   para 2x  e 3y  

 

4) Se 
2

)3( 


nn
d , calcule o valor de d  para 15n . 

 
5) Calcule o valor numérico das expressões algébricas: 

a) 
22 3

5

ma

ma




 para 4a  e 1m  

 

b) 
5

cba 
 para 3a , 9b  e 8c  

 

c) 
ab

ba



 32

 para 8a  e 4b  

 

6) Calcule o valor numérico de 
xy

yx





1
 para 

2

1
x  e 

4

1
y . 

 

7) Calcule o valor numérico de 
x

yx





5

3 2

para 2x  e 16y . 

8) Calcule o valor numérico de 
ma

am



5
 para 2a  e 25m . 

9) Existe o valor numérico da expressão 
yx

x



5
 para 2x  e 2y ? Por quê? 

 
 
 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE  
 
Biodiversidade significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes 

que contém e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. 

O conceito foi inicialmente conhecido por Diversidade Biológica. Porém, a partir da década 

de 80, ficou mais comum utilizar biodiversidade como sinônimo para o termo. 

A definição mais conhecida de biodiversidade foi definida pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, assinada no Brasil, durante a Rio-92. Assim, a biodiversidade 

significa: 

"a variabilidade de organismos vivos de todas as origens; compreendendo, dentre outros, 

os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 

entre espécies e de ecossistemas". 

 

Atualmente, a biodiversidade é considerada em três níveis: 

 

Diversidade de espécies: É a riqueza de espécies existentes. Inclui todos os organismos 

da Terra, dos mais simples aos mais complexos. 

Diversidade genética: É a diversidade de genes entre os indivíduos de uma espécie. 



Diversidade de ecossistemas: É a diversidade de ecossistemas nos quais as 

comunidades biológicas habitam e interagem. 

Todos os níveis são fundamentais para a sobrevivência das espécies, incluindo da espécie 

humana. 

Os ambientes mais ricos em quantidade de espécies no planeta são: as florestas tropicais, 

os recifes de corais, os grandes lagos tropicais e as profundezas do mar. 

 

Biodiversidade Brasileira 

A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta. Os números de espécies da 

fauna e flora do Brasil impressionam: 

5.000 espécies de fungos filamentosos e leveduras - 10% da diversidade mundial; 

22% da diversidade de briófitas do mundo; 

Cerca de 1.400 espécies de pteridófitas - 12% da diversidade mundial; 

Maior diversidade de plantas angiospermas do mundo. Estima-se mais de 45 mil espécies; 

Entre 90 a 120 mil espécies de insetos - 10% da diversidade mundial; 

Maior diversidade de peixes do mundo. Mais de 3.500 espécies; 

A fauna mais rica do mundo para o grupo dos anfíbios; 

Cerca de 1.800 espécies de aves; 

Mais de 650 espécies de mamíferos. 

Isso faz com que o Brasil seja considerado o país da mega diversidade. 

 

1- O que é biodiversidade? Dê exemplos. 

 

2 – Explique o que é diversidade de espécie. Exemplifique.  

3 – Qual a importância da biodiversidade brasileira?  

4 – O que poderá acontecer com a biodiversidade no futuro se não houver conscientização 

da população brasileira?  

5 – Sobre a biodiversidade é CORRETO afirmar que: 

 

a) O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a 

reprodução ocorre com rapidez. 

b) A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não 

incluindo a fauna, pois essa não é um organismo vivo. 

c) O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a 

biodiversidade em âmbito mundial. 

d) A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, 

incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. 

e) A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia 

alimentar, pois outros animais poderão ocupar a sua função. 

 

6 - Sobre a biodiversidade brasileira é INCORRETO afirmar que: 

 

https://www.todamateria.com.br/fungos/
https://www.todamateria.com.br/briofitas/
https://www.todamateria.com.br/pteridofitas/
https://www.todamateria.com.br/angiospermas/
https://www.todamateria.com.br/insetos/
https://www.todamateria.com.br/peixes/
https://www.todamateria.com.br/anfibios/
https://www.todamateria.com.br/aves/
https://www.todamateria.com.br/mamiferos/
http://4.bp.blogspot.com/-pM0sDAOOBto/Ub8AymK6pmI/AAAAAAAACJc/_09cZXn7ZLE/s1600/bio.jpg


 

a) O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies 

conhecidas no mundo. 

b) O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da 

biodiversidade nacional. 

c) Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros 

organismos podem ser encontrados no território brasileiro. 

d) A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de 

forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. 

e) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da 

fauna e flora. 

 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. FERNANDA 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades 
 
(EF08HI04/ES) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos 
na Europa e no mundo, considerando a importância da Revolução Francesa em diversos processos 
históricos ocorridos no Brasil e no Espírito Santo nesse período e posteriormente, guiados pelas ideias 

disseminadas durante esse acontecimento histórico. 

 

O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO 

Ao governar a França, Napoleão Bonaparte deu início a consolidação das conquistas da 
burguesia no país. Além disso, empreendeu campanhas militares que provocaram a 
desorganização das monarquias absolutistas da Europa, favorecendo os movimentos 
liberais. No período da Convenção da Revolução Francesa, com 26 anos de idade e já 
general, Napoleão Bonaparte foi convocado para reprimir os radicais (1795), destacando-
se também na defesa da Franca revolucionária, ameaçada pelas monarquias europeias. 
Em 1799, o Diretório convocou Napoleão para participar do governo. No dia 9 de 
novembro desse mesmo ano, com o Golpe do 18 Brumário, foi elaborada nova 
Constituição, que instaurava o Consulado como forma de governo, inaugurando a Era 
Napoleônica.  
A chamada Era Napoleônica envolveu dois períodos: • Consulado (1799-1804) - 
caracterizado pela recuperação econômica da Franca e também pela estabilização do 
poder político. • Império (1804-1815) - Napoleão Bonaparte desenvolveu sua corrida 
imperialista e dominou grande parte da Europa. 
 
0 CONSULADO (1799 A 1804) No Consulado, o Poder Executivo era exercido por três 
cônsules, e o Legislativo ficava a cargo das assembleias. Napoleão era o primeiro-cônsul e 
tinha em suas mãos amplos poderes. Napoleão promoveu a reforma do Direito, elaborando 
o Código Civil Napoleônico, o que consolidou as conquistas da burguesia ocorridas 
durante a Revolução Francesa, tais como a laicização do Estado, a igualdade entre todos 
perante a lei, a propriedade privada, a liberdade econômica, a proibição das greves e da 
organização sindical e o restabelecimento da escravidão nas colônias. Foi reorganizado o 
ensino francês, cujo objetivo era a formação de cidadãos aptos a servir ao Estado. 
O modelo napoleônico de educação visava moldar o comportamento político do cidadão, 
pois a escola era o veículo para a criança aprender a amar e a obedecer ao governo 



francês. Napoleão fundou a Escola Normal de Paris para a formação de professores. Com 
o apoio da burguesia, em 1802 Napoleão fez um plebiscito e tornou-se cônsul vitalício. 

 

0 IMPERIO (1804 -1815. ) Em 1804, Napoleão fez realizar novo plebiscito, no qual 60% dos 

votantes confirmaram a instituição do regime político monárquico, e ele tornou-se 

imperador da França. No plano interno, ocorreu o incentivo a agricultura e a indústria. No 

plano externo, Napoleão disputou com a Inglaterra a hegemonia política e econômica da 

Europa. Em 1805, enfrentou a terceira coligação contra a França, formada pela Inglaterra, 

pela Áustria e pela Rússia. Para derrotar a Inglaterra, em 1806, Napoleão promulgou o 

Decreto de Berlim, fechando todos os portos europeus aos navios e as mercadorias que 

vinham da Inglaterra, ato conhecido como Bloqueio Continental. No biênio 1806-1807, o 

exército francês venceu os exércitos da Prússia e da Rússia. Pela Paz de Tilsit, o czar 

russo Alexandre I aderiu ao bloqueio. Os países que não aderiram ao bloqueio sofreram 

intervenção de Bonaparte. 0 rei Fernando VII, da Espanha, foi deposto e substituído no 

poder pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte.  

Portugal, ligado aos ingleses por interesses comerciais, também não fechou seus portos a 

Inglaterra. Para manter o bloqueio, Napoleão resolveu invadir Portugal. Assinou com a 

Espanha o Tratado de Fontainebleau (1807), que deu as tropas francesas o direito de 

atravessar terras espanholas para invadir Portugal. Nesse mesmo ano, soldados franceses 

chefiados pelo general Junot invadiram Portugal. 0 príncipe regente desse pais, dom Joao, 

com o apoio inglês, transferiu a sede da Corte portuguesa para o Brasil. Napoleão 

dominava praticamente toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Tornou-se senhor 

absoluto da política europeia. 

 
1) Complete. 
a) Com o Golpe do_____________________, instalou-se na França o período chamado de 
____________________que pode ser dividida em _____________ e _______________. 
b) Napoleão Bonaparte, na fase do ____________________, desenvolveu sua corrida 
_____________________ e dominou grande parte da _____________________. 
 
2) No campo da educação, o que se destacou no governo de Napoleão Bonaparte? 
3) Explique Como Napoleão tornou-se imperador da França? 
4) Como se caracterizou a política externa de Napoleão Bonaparte durante o Império? 
 
 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  

 
HABILIDADES: 
 
EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as 
situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do 
pós-guerra.  

 

                                                  Continente Americano 

O Continente Americano é uma porção de terras banhadas pelo Oceano Atlântico a leste 
e pelo Oceano Pacífico a oeste. Trata-se de dois blocos continentais ao norte e ao sul 
unidos por um istmo (pequena faixa de terras situadas entre dois mares). Observe o mapa 
abaixo: 



Com uma população de quase 1 bilhão de 
habitantes e uma área territorial de 42.549.00 km², 
a América é o segundo maior continente (atrás 
apenas da Ásia) e conta com 14,2% da população 
mundial. Ao todo, são 35 países independentes e 
16 colônias. 

Eventualmente, esse continente é chamado de 
“Novo Mundo”, mas isso não significa que ele seja 
mais novo realmente que os demais continentes, 
pois essa denominação foi criada após o 
descobrimento pelos europeus, tratando-se, 
portanto, de uma visão eurocêntrica da América. 

Na verdade, sob o ponto de vista geológico, o 
continente americano é considerado antigo, pois o 
seu relevo demonstra evidências de que esteja há 
mais tempo exposto aos agentes externos de 
transformação (vento, água, chuvas, clima, entre 

outros). 

Falando em relevo, a estrutura física da América apresenta duas grandes cadeias de 
montanhas, uma localizada ao Norte, chamada de Montanhas Rochosas, e outra 
localizada ao Sul, chamada de Cordilheira dos Andes, ambas localizadas na parte oeste 
do continente e originadas pelo contato entre placas tectônicas. 

Na parte leste da América – tanto no Norte como no Sul – existem alguns planaltos. São 
eles: Planalto Guiano (norte da América do Sul), Planalto Central Brasileiro, Planalto da 
Patagônia (na Argentina), Escudos Canadenses e os Montes Apalaches (oeste dos 
Estados Unidos). 

Em termos de localização, a América encontra-se em três hemisférios diferentes ao 
mesmo tempo: o Norte, o Sul e o Oeste, sendo cortado pela Linha do Equador, pelo 
Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, sendo o único continente a se situar em 
todas as zonas térmicas da Terra. 

Esse continente possui dois critérios mais comum de regionalização, das quais podemos 
destacar duas. Uma divide-o em América do Norte, Central e do Sul, e a outra o divide em 
América Latina e Anglo-Saxônica. 

A América do Norte possui apenas três países: 
Canadá, Estados Unidos e México. 

A América do Sul possui doze países: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 

A América Central possui vinte países: Antígua e 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, 
República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e 
Névis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago. 



 

Dessa forma, a América Latina engloba todos os países da América do Sul e Central em 
conjunto com o México, enquanto a América Anglo-Saxônica conta apenas com Estados 
Unidos e Canadá. 

No campo econômico, registram-se na América grandes índices de desigualdade. Os 
países que fazem parte da América do Norte são os únicos desenvolvidos do continente, 
apresentando a maior parte do Produto Interno Bruto deste. Além disso, alguns países 
como Brasil, México, Argentina e Uruguai são considerados nações emergentes. Os 
demais são classificados como subdesenvolvidos. 

                                                                                  ATIVIDADES 

1. Qual a localização do continente americano? 
2. Quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano? 
3. Quais as características marcam o continente, considerando a sua extensão norte-sul? 
4. Explique por que o continente americano é chamado de “Novo Mundo”. 
 
 
 
 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

 

Orientações:      Realizar a atividade com atenção. 

  

TEMA: Adjetivos possessivos 

HABILIDADES:(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação. 

 

 

01-Leia com atenção 

                   Pronomes Pessoais                    Adjetivo possessivo 

                              (Eu)                          I                        My (meu,minha) 

                          (Tu,você)                   You                           Your (seu,sua) 

                              (Ele)                        He                           His (dele) 

                              (Ela)                       She                           Her (dela) 

                          (Isto,isso)                     It                        Its (dele,dela) 

                             (Nós)                        We                      Our (nosso,nossa) 

                         (Vós,vocês)                 You                      Your (seus,suas)   

                          (Eles,elas)                 They                            Their (deles,delas) 

 

Obs:Observar qual o pronome pessoal que inicia a frase, para saber qual adjetivo 

possessivo usar. 

02-Complete com os adjetivos possessivos: His and Her. 

 

 



EX: Mary has a car.  Her  car is blue. 
a)Jane has a bike. …………………….. bike is red. 
b)Paul has a house. ……………………house is new. 
c)Fred has a book.…………………….book is interesting. 
d)Lucy has a friend. ……………………friend is John. 
e)This is my brother. …………………….name is Nick. 
f) San has a car. ………………………..car is very old. 
 
03-Complete a frase abaixo com o pronome possessive correto: 
 
 

 
 
 
                                
 
                                                                     

 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª ALINNE                              

 

             Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 

HANDEBOL 

O Handebol é jogado com as mãos e por isso é conhecido como futebol das mãos. O jogo 
de Handebol é iniciado no meio da quadra, e as dimensões da quadra de handebol são de 
40x20 M e o gol 3x2 M. 
Em um time sete jogadores podem estar presentes na quadra, sendo sete em cada equipe, 
contando com o goleiro que, é o único que pode dentro de sua área defender a bola 
usando seu corpo. 
     Os principais fundamentos do Handebol são: 

 - Dividido em dois tempos de 30 minutos cada; 
 - Possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa; 
 - Existem dois árbitros e um cronometrista; 
 - O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores; 

     - O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols; 
     - A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de "empunhadura" 
     As Regras do Handebol são: 
         O objetivo do Handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. 
Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. 

         Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-
la para outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com 
ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o Handebol seja um jogo bem 
dinâmico. 
         A quadra de Handebol possui 40 por 20 metros. De cada lado, estão os respectivos 
gols que medem 2 por 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada, ou ainda, 
emborrachado. 
 
Responda sobre o Handebol: 
            1 - Handebol é jogado com: 
            A) Os pés                                        B) As mãos e os pés.          
            C) As mãos.                                    D) Com qualquer parte do corpo. 



 
            2- Qual é o objetivo do Handebol? 
            A)Fazer cestas.                                              B) Marcar gol na baliza adversária.     
            C) Evitar sofrer gols na própria baliza.           D) As duas anteriores estão certas. 

            
            3- Onde se inicia o jogo de Handebol? 

       A)  No meio campo                                       B) Junto de uma das balizas.    
       C) Na linha lateral.                                        D) Na linha de fundo. 

 
            4– Em um time quantos jogadores podem estar presentes na quadra? 
            A) 7 jogadores e 1 goleiro= 8 em quadra.        
            B) 4 jogadores e 1 goleiro= 5 em quadra. 

      C) 6 jogadores e 1 goleiro= 7 em quadra.        
      D) 5 jogadores e 1 goleiro= 6 em quadra. 

 
            5-  O jogador pode dar até quantos passos e quantos segundos com a bola 
presa na mão? 
             A) Livre, depende do jogador.                      B) 3 segundos e 3 passos.   
             C)  5 passes e 3 segundos.                          D) 5 segundos e 3 passos. 
             

          6- O goleiro é o único jogador que pode, em sua área, defender o lance com:   
A) Pés            B) Mãos         C) Cabeça          D) Todas as alternativas estão certas 

 
 
 

ATIVIDADES DE ARTE – PROFª TAINARA 

Campo de experiência -  Desenvolver processos de criação com técnicas de desenhos e pinturas, com 
base em tema ou interesse artistico de modo individual.  

LUZ E SOMBRA 



 


