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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
Fonte: Google fotos 

Frase É toda comunicação dotada de sentido. Como por exemplo: 
Ex: Que sorvete delicioso! 
Além de conseguirmos entender a mensagem, ainda percebemos um outro aspecto 
que dela faz parte: Não contém verbo! 
Assim, uma frase poderá ter ou não um verbo. Quando possui é chamada de verbal. E 
quando não, é chamada de nominal. 

 
Oração - É todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há, necessariamente, a 

presença do verbo ou de uma locução verbal.  Este verbo, por sua vez, pode estar explícito 
ou subentendido.  
 Ex: Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. 
Podemos perceber a presença do sujeito e do predicado. 
 
Período – É um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se 

classifica em: 
 * Período simples - formado por apenas uma oração, também denominada de oração 

absoluta.  
Ex: Os professores entregaram as provas. 
*  Período composto - formado por duas ou mais orações    
Ex: Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para 
casa feliz. 
 

Atividade 1 

 
Examine o texto abaixo e faça o que se pede: 
 
Certo dia, um cavalo torceu a perna e não andava. O dono falou com o veterinário que logo 
disse: 
– Se ele amanhã não levantar, terá que sacrificá-lo! 
O porco escutando, correu e foi avisar ao cavalo: 
– Amigão! Levanta, senão vão te matar. 
O cavalo rapidamente levantou!  
O dono, pela manhã, viu e ficou muito alegre e foi logo avisando a todos: 
– Vamos matar o porco para comemorar!  
 

(https://muitobacana.com/piadas-do-tiririca/) 
a) Que lição podemos tirar desta história? 
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b) Quantas orações há no período em destaque: "Certo dia, um cavalo torceu a perna e 
não andava. O dono falou com o veterinário que logo disse”? 
 
e) Explique com suas palavras por que o enunciado “Se ele amanhã não levantar, terá que 
sacrificá-lo!” é um período. 

 
Atividade 2 

 Leia: 

Peixes-boi da Amazônia são os menores da espécie 
    O peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis) é da pesada! Ele vive exclusivamente em água 
doce e atinge até 3 metros de comprimento e 450 quilos. A espécie é a menor dos peixes-boi que 
existem no mundo. Seu couro cinza-escuro é extremante grosso e resistente, e a maioria dos 
indivíduos apresenta uma mancha branca ou rosada na barriga. 

    O peixe-boi-da-amazônia pode viver mais de 50 anos e atinge a maturidade sexual entre 5 e 10 
anos. A gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote, que mama por até dois anos. 

    A cada 5 minutos, o peixe-boi-da-amazônia sobe à superfície para respirar e pode passar até 20 
minutos no fundo d’água. Sua alimentação é à base de plantas. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. (Fragmento). 

Questões 

Questão 1 – O primeiro período do texto foi encerrado com o ponto de exclamação para 

exprimir: 
(     ) alegria 
(     ) medo 
(     ) admiração 
 Questão 2 – No segundo período do texto, a conjunção “e” liga: 
(     ) dois fatos que se somam. 
(     ) dois fatos que se alternam. 
(     ) dois fatos que se contrastam. 
 Questão 3 – O período “A gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote, que 
mama por até dois anos.” é composto porque apresenta: 
(     ) mais de uma frase. 
(     ) mais de uma oração. 
(     ) mais de um sujeito. 
Questão 4 – Classifique o período, conforme a indicação: 

( 1 ) Período simples                               
(2) Período composto 
  
(     ) “A espécie é a menor dos peixes-boi que existem no mundo.” 
(     ) “Sua alimentação é à base de plantas.” 
  

Questão 5 – Identifique quantas orações há no período que fecha o primeiro 
parágrafo do texto: 

R. 
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MATEMÁTICA 

Assistam ao vídeo sobre POTENCIAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS, clicando em cima do 
link abaixo. 
https://www.youtube.com/watch?v=QC5OTp1sVP0 
Após assistirem ao vídeo explicativo , façam as atividades propostas: 
                     Exercícios  
 
1) Calcule as potências:  
 
a) (+3)² =                                                b) (+5)³ =  
 
c) (+7)² =                                                d) (-11)² =  
 
e) (-5)³ =                                                 f)  (-9)º =  
 
g) (+6)¹ =                                                h) (+31)º =  
 
i) (-9)¹ =                                                 j) (+2)³ =  
 
k) (-9)³ =                                                l) (-17)º =  
 
m) (-35)¹ =                                            n) (-1)³ =  
 
o) (+1992)º =  
 
 
2) Calcule as expressões numéricas:  
 
a) (-6)² - 12 =                                                             b) (-5) . (+6) – (-3)² =  
 
c) (-8)² : (-16) + 5 =                                                   d) 35 + 52 = 
 
e) 50 – 43=                                                                 f) – 18 + 102= 
 
g) – 62+ 20 =                                                             h)  - 12 – 17= 
 
i) – 25- 40 =                                                                j)  25 + 0 – 24= 
 
k)  24- 22- 20=                                                             l) (-3 + 7)³ : (-5 + 3)² =  
 
m) (-2)³ : (-8) =                                                           n) (-5)² : (-4 – 1) =  
 
o) (-5 + 1)² + (+4)² - (-1)^5 =                                      p) (-2)³ . (-3)² - (-5)² . (-1)^4 =  
 
q) (-6)² : (-3)² - (-2 + 1) . (-2)³ =                                  r) [(-2)^4 + 3 . (3² - 1)] : (2³ + 3 . 2²) = 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QC5OTp1sVP0
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CIÊNCIAS  
OBJETO DO CONHECIMENTO-  BACTERIOSES 

Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e 

trabalhos em seu caderno!!!!! 

Inicialmente espero que estejam bem e cuidando de si, dos outros e principalmente agora 
nesta fase de estudos, de forma diferente, recriando maneiras de conhecer. 
Neste roteiro continuaremos estudos sobre doenças e saúde caudas por microorganismos. 
Especificamente neste roteiro, estudaremos sobre as Bactérias (do latim, bastão), como 

eles são, o que causam e como nos prevenir. 
As bactérias são os organismos vivos mais simples 

conhecidos. São seres microscópicos unicelulares 
(formados por uma célula), procariotos (sem carioteca 

envolvendo o núcleo, ou seja seu núcleo é espalhado no 
citoplasma) e existem centenas de espécies diferentes já 
identificadas e vivem em todos os ambientes, muitas 
realizando a decomposição da matéria morta. Em sua 
maioria são heterótrofas (alimentam-se de outros seres 
vivos). Além disso, há algumas variedades de bactérias 
que também vivem no solo e que são capazes de 
transformar o gás nitrogênio do ar em “adubos” para as 
plantas. Ao fazer isso, aumentam, e muito, a fertilidade do 
solo. Essas bactérias, chamadas de fixadoras de 
nitrogênio, frequentemente vivem associadas à raiz de 
plantas fabáceas (leguminosas), como feijão e soja. 
São classificadas no reino dos Moneras, aliás os únicos 
organismos identificados neste reino atualmente, junto com 
as Arqueobactérias (bactérias mais antigas e que vivem 
em ambientes vulcânicos). 
 

Há bactérias com formato de esfera (cocos), de 
bastonete (bacilos), de espiral (espirilos) ou de vírgula 
(vibrião). Algumas se agrupam formando cachos ou 
sequências, como se fossem colares de contas. Estes seres 
vivos se reproduzem, na maioria das vezes, por reprodução 
assexuada ou agâmica (sem a presença de gametas), por 
Divisão Binária. Nesse processo, a célula de uma bactéria vai 
crescendo até o momento em que se divide em duas, com as 
mesmas características da original. Encontrando condições 
apropriadas de temperatura e alimento, uma célula pode crescer e 
originar duas novas células em cerca de 20 ou 30 minutos. Depois 
de igual período, cada uma delas cresce e se divide em mais 
duas, e assim por diante. 

As bactérias exibem muitas adaptações diferentes, que lhes 
permitem viver em condições  
muito variadas. Uma notável adaptação de certas bactérias é a 
capacidade de viver em associação com outros organismos. Algumas são encontradas, por 
exemplo, em nossa pele, em nossa boca e em nosso intestino e, normalmente, não nos 
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causam mal. Além da cadeia alimentar na decomposição da matéria morta, as bactérias 
estão presente nas mucosas intestinais, auxiliando na digestão dos alimentos, na mucosa 
vaginal, lubrificando-a e nas raízes dos pelos das axilas do corpo humano no combate à 
agentes nocivos. Ainda são usados na indústria alimentícia, na fabricação de iogurtes, 
queijos, leite fermentado. 
 

Outras bactérias, as patogênicas ou nocivas, porém, são capazes de provocar 

doenças no ser humano ou em outros animais. Entre as doenças humanas causadas por 
bactérias, as doenças bacterianas ou bacterioses, merecem destaque: 

DOENÇAS BACTERIANAS 
OU BACTERIORES  

TRANSMISSÃO/CONTÁGIO PREVENÇÃO/ PROFILAXIA 

TÉTANO Materiais cortantes 
infectados 

Vacinação  

COQUELUCHE Contato com o doente  Vacinação  

TUBERCULOSE Contato com o doente e seus 
materiais 

Vacinação (BCG) 

LEPTOSPIROSE Urina de rato na água e solo Combate ao transmissor 

HANSENÍASE OU LEPRA Contato com o doente Tratamento do doente 

PNEUMONIA Contato com o doente Tratamento do doente 

MENINGITE BACTERIANA Contato com o doente Vacinação e tratamento do 
doente 

CÓLERA Água e alimentos 
contaminados com as fezes 
do doente 

Tratamento do doente e 
saneamento básico, beber 
água tratada e fervida, e 
alimentos bem cozidos. 

BOTULISMO Alimentos enlatados mal 
conservados e ferimentos 
infectados pela bactéria. 

Ingestão de alimentos na 
validade e saudáveis. 

SÍFILIS Sexo desprotegido, sangue 
contaminado 

Preservativo, sangue 
testados, materiais cortantes e 
perfurantes esterilizados. 

GONORRÉIA Sexo desprotegido, uso 
materiais íntimos e sanitários 
de pessoas infectadas 

Preservativo, Higiene pessoal 

 
OBS: Antibióticos é o nome dado para medicamentos no tratamento de doenças 

bacterianas. Não é uma forma de prevenção ou profilaxia e sim de tratamento de doentes. 
PRATICANDO/ATIVIDADES.... 
1-Analise as figuras e responda o que se 
pede: 
a)Pinte a figura que representa bactérias 
b)Identifique na figura 3: ( C) cocos    ( B) bacilos    ( V) vibriões 
c)A que reino pertence as bactérias?..................................... 
d)Em relação as bactérias, conceitue o que significa as suas características abaixo: 
-decompositoras.........   – microscópicas:.......   -procariotas ou procariontes:.............                 
– Agâmicas:....   -unicelulares:......     -Arqueas ou Arqueobactérias:......  
–bacterioses de contato direto:...............  –bacterioses de contato indireto:................. 
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GEOGRAFIA 

Região Sudeste 
A Região Sudeste do Brasil, corresponde a 10,85% do território nacional. É a 
região mais populosa e economicamente mais desenvolvida do país, com grande 
concentração industrial, financeira e comercial.O relevo da Região Sudeste apresenta 
contrastes entre as superfícies elevada, que variam de 500 a 1200m, destacando-se as 
serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e a Serra Geral e as amplas baixadas 
litorâneas do Espírito Santo e Rio de Janeiro.O clima predominante no litoral é o tropical 
atlântico e nos planaltos o clima é o tropical de altitude, com temperaturas apresentando 
grandes variações.A vegetação de Mata Atlântica e cerrado, foi devastada, ao longo do 
tempo, pela urbanização, com a extração da madeira, com o desenvolvimento das culturas 
de laranja, cana-de-açúcar e soja. A região é formada por quatro estados: Espirito Santo, 
capital Vitoria. Minas Gerais, capital belo Horizonte. São Paulo, capital São Paulo( cidade) e 
Rio de Janeiro, capital Rio de janeiro(cidade).Com o declínio da cana de açúcar no nordeste 
e com a descoberta de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, no fim do século 
XVII, na década de 1690, ocorreu uma intensa migração para a Região Sudeste. Ciclo da 
Mineração Os colonizadores que antes se concentravam no litoral, partiram para o interior, 
formando núcleos urbanos, que se desenvolveram em torno das áreas da mineração, que 
depois se transformaram em cidades, entre ela destacam-se Ouro Preto, São João del Rei, 
Mariana e Sabará, todas em Minas Gerais.A capital Salvador, foi transferida para o Rio de 
janeiro, por se encontrar próxima da mineração. Por volta de 1760, com a decadência do 
“ciclo do ouro”, em virtude dos elevados impostos pagos ao colonizador, da falta de técnicas 
para minas profundas e com o esgotamento das jazidas minerais, a população migrou para 
os atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ciclo do Café: Buscando outras 

atividades lucrativas e com solo propício, a cafeicultura foi a solução do problema, seu 
desenvolvimento foi rápido. O sucesso do café, na Região Sudeste, foi tanto, que tornou-se 
necessário buscar mão de obra no exterior principalmente na Itália. Ferrovias e rodovias 
foram construídas para escoar os produtos das fazendas de café e de outras agriculturas. 
Muitas cidades surgiram ao redor dessa região. A crise na economia mundial em 1920, 
reduziu a exportação do café para os Estados Unidos e Europa. Com a segunda guerra 
mundial, veio a falta de produtos e a necessidade de fabricá-los. Industrialização: Com 
grande número de mão de obra e dinheiro em caixa, lucro da cafeicultura, a Região Sudeste 
tornou-se logo a área mais industrializada e de maior concentração de população do país. A 
construção da Rodovia Anchieta e a existência da Estrada de Ferro Santos- Jundiaí, que já 
em 1938, ligava São Paulo ao Porto de Santos, agilizou as importações e exportações. O 
Porto de Santos é hoje o maior do país. Ao longo dessas vias surgiu o chamado o ABCD 
paulista, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, 
integrando à região metropolitana.As indústrias instaladas nas três maiores cidades do país, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, são bastante diversificadas, como vários outas 
cidades da Região Sudeste, fabricam alimentos, aviões, equipamentos elétrico, eletrônicos, 
navios, automóveis, etc. População: A Região era habitada por tribos indígenas quando 
ocorreu a ocupação portuguesa. A miscigenação do português com o índio teve início no 
século XVI, época em que se formaram as primeiras cidades, como São Vicente, São Paulo 
e Rio de Janeiro. O negro foi trazido à região para a realização do trabalho escravo e, 
consequentemente, contribuiu para a diversidade étnica e cultural do Sudeste. Porém, foi 
com a expansão cafeeira no fim do século XIX e início do século XX, que o Sudeste recebeu 
imigrantes de diferentes lugares do mundo, principalmente italianos, japoneses, alemães,  

https://www.todamateria.com.br/ciclo-do-cafe/
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sírios e libaneses para trabalharem nas lavouras de café. Os fluxos migratórios com destino 
à Região não cessaram. Posteriormente, vieram espanhóis, coreanos, poloneses, suíços, 
holandeses, franceses, entre tantos outros. Estima-se que são mais de 70 nacionalidades 
distintas, presentes na população do Sudeste. Além dos imigrantes estrangeiros, os estados 
do Sudeste, em especial São Paulo, atraiu – e ainda atrai – centenas de milhares de 
migrantes do território nacional, oriundos principalmente dos estados do Nordeste.  

                                               Exercícios 

 

1) Responda as perguntas abaixo: 

a) Cite as características do relevo, clima e vegetação da Região Sudeste. 

b)Por que a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de janeiro? 

c)Explique o ciclo do café na Região Sudeste do Brasil. 

d) Como foi a formação da população da Região Sudeste? 

2)Marque V ou F: 

a)(   ) Embora o café tenha sido um dos produtos de destaque na agricultura do sudeste, 
esse produto trouxe muitos prejuízos para os cafeicultores. 

b)(  ) A Região Sudeste é a área mais industrializada do Brasil 

c)(   ) O chamado ABCD paulista é formado pelas cidades de: Santo André, São Bernardo 
do Campo, Diadema e São Caetano. 

d)(  ) As industrias instaladas na Região Sudeste somente fabricam um tipo de produto. Não 
podem ser consideradas diversificadas. 

3)Explique como era a população da Região Sudeste antes do inicio da colonização e como 
ficou após essa colonização. 
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HISTÓRIA 

 

RENASCIMENTO CULTURAL II 

Renascimento literário 

O Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles: 

 Dante Alighieri: escritor italiano autor do grande poema "Divina Comédia". 
 Maquiavel: autor de "O Príncipe", obra precursora da ciência política onde o autor dá 

conselhos aos governadores da época. 
 Shakespeare: considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Abordou em 

sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões: pessoais, sociais, políticas. 
Escreveu comédias e tragédias, como "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada", 
"Otelo" e várias outras. 

 Miguel de Cervantes: autor espanhol da obra "Dom Quixote", uma crítica contundente da 
cavalaria medieval. 

 Luís de Camões: teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do 
grande poema épico "Os Lusíadas". 

Renascimento artístico 

Os principais artistas do renascimento foram: 

Leonardo da Vinci: Matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor, ele 
foi o estereótipo do homem renascentista que domina várias ciências. Por isso, é 
considerado um gênio absoluto. A Mona Lisa e A Última Ceia são suas obras primas. 

Mona Lisa 

https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/a-divina-comedia/
https://www.todamateria.com.br/maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/william-shakespeare/
https://www.todamateria.com.br/miguel-de-cervantes/
https://www.todamateria.com.br/dom-quixote/
https://www.todamateria.com.br/luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/os-lusiadas-de-luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
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Rafael Sanzio: foi um mestre da pintura e famoso por saber transmitir sentimentos delicados 
através de suas imagens de Nossa Senhora. Uma de suas obras mais perfeitas é a Madona 
do Prado. 
Michelangelo: artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pintor foi um 
dos maiores escultores do Renascimento. Entre suas obras destacam-se a Pietá, David, A 
Criação de Adão e O Juízo Final. Também foi o responsável por pintar o teto da Capela 
Sistina. 

Renascimento científico 

O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos 
campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. 
O polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja, ao 
afirmar que "a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em 
torno do Sol". 
Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. 
Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e 
descobertas. 
Na medicina os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação 
sanguínea, métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. 

Renascimento comercial 

Todas essas inovações só foram possíveis graças ao crescimento comercial que houve na 
Idade Média. 
Quando as colheitas eram boas e sobravam alimentos estes eram vendidos em feiras 
itinerantes. Com o incremento comercial, os vendedores passaram a se fixar em 
determinados locais que ficou conhecido como burgo. Assim, quem morava no burgo foi 
chamado de burguês. 

Nas feiras era mais fácil usar moedas do que o sistema de trocas. No entanto, como cada 
feudo tinha sua própria moeda ficava difícil saber qual seria o valor correto. Dessa forma, 
surgiram pessoas especializadas na troca de moeda (câmbio), outras em fazer empréstimos 
e garantir pagamentos e que é a origem dos bancos. 
O dinheiro, então, passou a ser mais valorizado do que a terra e isso inaugurou uma nova 
forma de pensar e se relacionar em sociedade onde tudo seria medido pela quantidade de 
dinheiro que custava. 
 

1-RESPONDA CORRETAMENTE AS QUESTÕES: 

a) Quem pintou o famoso quadro Mona Lisa? Por que ele era considerado um gênio 
absoluto? 
 
b) O que eram os burgos ?Como era chamado quem vivia neles ?Como o dinheiro passou a 
ser valorizado nas cidades ? 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/rafael-sanzio/
https://www.todamateria.com.br/michelangelo/
https://www.todamateria.com.br/nicolau-copernico/
https://www.todamateria.com.br/galileu-galilei/
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ARTE 
 Introdução a Dança. 
 A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história dançava-se 
pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança obteve características sagradas, 
os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e 
na conquista da perfeição do corpo, já na Idade Média se tornou profana, ressurgindo no 
Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes 
visuais, da música e do teatro. 
                                                        Dança Primitiva 

 A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem, com o desenvolvimento da 
civilização, o rito separou-se da dança. 
O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais 
alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e 
esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas em forma de desenhos, ficaram 
conhecidos como arte rupestre. 
                                                     Danças Milenares 
Egito: a dança no antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se 

para os Deuses, em casamentos e funerais. 
 
 

Grécia: a dança originou-se de rituais religiosos, os gregos acreditavam no seu poder 
mágico, assim os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças 
preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito 
difundida na Grécia Antiga, importante no teatro, a dança se manifestava por meio do coro. 
 
Roma: a dança entra em decadência, pois nunca foi privilegiada e só vai recuperar sua 

importância no Renascimento. 
 
Idade Média: nesse período, a dança, como todos os outros movimentos artísticos, sofreu 
um retrocesso. A dança, pelo fato de se utilizar do corpo como expressão, foi considerada 
profana, porém, continuou sendo praticada pelos camponeses. 
Renascimento: a dança ressurge, é apreciada pela nobreza adquirindo um aspecto social e 
tornando-se mais complexa, passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos 
organizados sendo conhecida como balé. Até essa época a dança era algo improvisado, só 
a partir do Renascimento passa de atividade lúdica, de divertimento, para uma forma mais 
disciplinada, surgindo repertórios de movimentos estilizados. O uso do termo balé, na 
época balleto, significava um conjunto de ritmos e passos. A moda do balleto na Itália se 
espalhou também pela França durante o século XVI. 
O século XVII é considerado o grande século do balé, saindo dos salões e transferindo-se 
para os palcos, provocando mudanças na maneira de se apresentar surgindo, assim, os 
espetáculos de dança. 
 
Leia com ATENÇÃO o texto e responda as questões abaixo.  
1_Podemosdizer que a dança nasceu em qual período?  
2_Fale sobre a dança primitiva. 
3_Como foi a dança na Grécia? 
4_ Qual é considerado o grande século do Balé? 
5_ Em qual momento da história a dança é considerada algo profano? 
                                                                                                                           Bom trabalho!!! 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2&evento=1
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2&evento=1
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INGLÊS 

VALOR :5,0 pontos  

 

Observação:  

Emoticon é uma forma de comunicação paralinguística. Palavra derivada da junção 
dos termos em inglês emotion (emoção) + icon(ícone) (em alguns casos 
chamado smiley)  
 

1- traduza os emoticons abaixo e depois CRIE MAIS 05, use sua criatividade 

com adjetivos alegres e desenhos interessantes:  

 

 

 
 
 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Paralingu%C3%ADstica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Smiley
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Atenção: Durante esse período, cada semana estaremos estudando uma modalidade 
olímpica diferente, sendo essa mesma modalidade para todas as turmas, pois esse 
conhecimento independe de idade ou nível escolar. 
 
Todas as atividades deverão ser feitas no caderno. 
 
Nesta décima segunda atividade sobre modalidades olímpicas, você deverá pesquisar sobre 
o FUTSAL, somente masculino. 

 
Deverão pesquisar os seguintes temas: 

1- História  

2- Regras 

3- Participação brasileira  

4- Curiosidades (tema livre para acrescentar o que mais lhe chamou a atenção). Se 

possível, assistir uma competição olímpica da modalidade e relatar o que lhe 

impressionou). 

 
 
OBS: Para cada tópico acima apresentado deverá conter um texto de no mínimo 10 
linhas. Lembre-se de colocar ao final a fonte da pesquisa. 

 


