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LÍNGUA PORTUGUESA 
Coesão Textual 

O uso correto da coesão textual é possível por meio da organização correta das 

palavras e dos conectivos, de modo que elas se ligam entre si e entre as frases, 

períodos e parágrafos de um texto. 

Alguns exemplos de como usar a coesão são: 
 Evite repetições de palavras, substituindo elas por outras que transmitam a mesma mensagem. 
 Utilização de referências pessoais, demonstrativas e comparativas. 
 Omissão de algum verbo, frase ou nome por meio da elipse. 
 Utilização de conjunções para ligar e criar relações com as orações. 
 Utilização de palavras do mesmo campo lexical, como sinônimos, hiperônimos, 

nomes genéricos. 
Na tabela abaixo temos alguns exemplos de conectivos que podem ser utilizados 
para melhorar a coesão textual.  

 

Orientações: 

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

 



Coerência Textual 
O texto possui um sentido lógico, de modo que o leitor consiga compreender a ideia passada. Um 
texto que não têm um caminho de raciocínio é considerado incoerente, prejudica a fluxo da leitura 
e a clareza, o que afeta no entendimento da leitura. A coerência textual permite que a ideia do 
transmissor seja entendida sem empecilhos pelo leitor, sendo uma leitura fluida e com coerência 
entre os argumentos. Para escrever um texto coeso é necessário saber utilizar corretamente as 
regras gramaticais. 

 
Para escrever um texto coerente é necessário: 

 

 Ter conhecimento sobre o mundo e as suas atualidades. 

 Utilizar inferências. 

 Contextualizar a ideia transmitida. 

 Ter um texto rico em informação e interessante para o leitor. 

 Não se contradizer. 

 Ter argumentos válidos. 
 

ATIVIDADES 
1) Complete o texto abaixo, com as palavras destacadas, de forma a torná-lo 
coeso e coerente: 
 
A ansiedade costuma surgir ____________ se enfrenta uma situação desconhecida. Ela 
é benéfica _______ prepara a mente para desafios, ___________ falar em público. 
________ , _______ provoca preocupação exagerada, tensão muscular, tremores, in 
sônia, suor demasiado, taquicardia, medo de falar com estranhos ou de ser criticado em 
situações sociais, pode indicar uma ansiedade generalizada, ___________ requer 
acompanhamento médico, ou até transtornos mais graves, ___________ fobia, pânico 
ou obsessão compulsiva. ______________ apenas 20% das vítimas de ansiedade 
busquem ajuda médica, o problema pode e deve ser tratado. _______________ se pro 
cure um clínico-geral num primeiro momento, é importante a orientação de um 
psiquiatra, ___________ prescreverá a medicação adequada. A terapia, em geral, é à 
base de antidepressivos. "Hoje existe uma geração mais moderna desses remédios", 
explica o psiquiatra Márcio Bernik, de São Paulo, coordenador do Ambulatório de 
Ansiedade, da Faculdade de Medi cina da Universidade de São Paulo. " ____________ 
mais eficazes, não provocam ganho de peso nem oscilação no desejo sexua1." Outra 
vantagem: não apresentam riscos ao paciente caso ele venha a ingerir uma dosagem 
muito alta. 
 

     além de - quando - embora - mas - se - que - que - como - mesmo que - se – como 

2- Nestas questões, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por 

ponto final. Retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe 

parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. Siga o 

modelo. 

Exemplo: O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as 

chuvas, imediatamente brota a vegetação. ( ) 

O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, mas (porém, contudo, todavia), 

quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. 

a) Uma seca desoladora assolou a região Sul, principal celeiro do país. Vai faltar 

alimento e os preços vão disparar. ( ) 

b) Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Uma seca desoladora assolou a região      

sul, principal celeiro do país. ( ) 

https://beduka.com/blog/materias/portugues/


 

3) O humor da tira ao lado é construído a partir de 

uma incoerência. Que incoerência é essa? 

 

4)Dê coerência às frases abaixo: 

a) Eu estava com muito sono porque eu deitei bem 

cedo. 

b) Fazia muito frio, portanto mesmo assim fomos à 

praia. 

 

5) Reescreva as orações usando elementos de 

coesão PARA ELABORAR UM TEXTO COM ELAS: 

a)Os homens não ficam deslumbrados na frente de uma vitrine. 
b)Eles não compram por impulso. Não têm paciência para a burocracia do crediário. 
c)O público feminino sente uma atração irresistível pelas ofertas e liquidações do mercado 
consumidor. 
d)As propagandas normalmente são direcionadas às mulheres. 
e)As mulheres têm papel importante na decisão de compra de um homem. 
f)Eles dizem que as mulheres têm bom gosto, conhecem marcas e sabem se um produto é 
bom, caro ou barato. 
 
 

MATEMÁTICA 

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 . 

 
 
3 – Calcule o valor numérico das expressões algébricas: 
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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? 

HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Revolução Francesa. 

Objetivos de aprendizagem: (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. 

 

LEIA COM ATENÇÃO: 

Revolução Francesa- Antecedentes 

Em pleno século XVIII, a França estava dividida socialmente, ainda segundo os moldes do Antigo 

Regime, isto é, em estamentos. A sociedade era dividida em três grupos sociais: Primeiro Estado, 

Segundo Estado e Terceiro Estado. É importante ressaltar que o clero e a nobreza constituíam cerca 

de 3% da população francesa, representando assim, o grupo de privilegiados. O Terceiro Estado 

representava 97%, pois era bastante diversificado e abrigava: burguesia, trabalhadores urbanos, 

camponeses e servos. 
Aspectos Econômicos 

A França, no século XVIII, era um país com características feudais e atrasado economicamente. 

o Estado gastava mais do que arrecadava. Havia um grande déficit na economia francesa, por 

vários motivos: 

 Muitas festas luxuosas no corte, onde a nobreza usufruía de luxos e comida cara; 



 Havia muitos gastos com constantes e sucessivas guerras, que acabavam por ter um alto 
custo para o governo; 

 O clero e a nobreza foram isentos do pagamento de impostos. Assim somente o 

terceiro estado pagava impostos. O Estado deixou de arrecadar. 

 
Obs- Houve uma situação de intensa miséria nos anos de 1788 e 1789, pois o resultado das colheitas 

foi péssimo. Tal situação agravou ainda mais a economia da França. Diante de tal situação, o ministro 

quis impor aos nobres a obrigação do pagamento de impostos. Os nobres e líderes não aceitavam 

qualquer mudança. Diante de tal situação, a nobreza não aceitou ceder ao pagamento de impostos e 

tentou ampliar os seus poderes políticos e limitar os poderes do absolutismo francês. 

Para tanto, exigiram a convocação dos Estados Gerais, a Assembleia francesa. 

 

Questões Ideológicas 

As ideias iluministas se propagaram pela França, através dos teóricos, das enciclopédias e dos 

estudantes universitários. Dessa maneira, os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

povoaram as mentes de muitas pessoas, que sonhavam com mudanças, fim do Antigo Regime e 

mudanças na política francesa e, consequentemente na economia. Assim, o Iluminismo esteve 

presente na Revolução Francesa, e na Inconfidência Mineira, no Brasil Antigo Regime - Conjunto de 

ideias atrasadas e conservadoras que ainda existiam na França. Muitas práticas da Idade Média, 

consideradas ultrapassadas ainda persistiam, como por exemplo: 

 Privilégios por nascimento, concedidos aos detentores de títulos de nobreza, os chamados 
“Sangue Azul”. 

 Falta de ciência; 

 Poder absoluto do governo. 

 
A Convocação dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional 

O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais em julho de 1788. A Assembleia não se reunia 

desde o ano de 1614 e era composta de representantes dos três Estados, e era convocada 

especificamente para resolver assuntos financeiros da França. Nas eleições para os deputados 

da Assembleia dos Estados Gerais, religiosos e nobres, votavam diretamente em seus 

representantes. No Terceiro Estado, apenas homens com mais de 25 anos que pagavam 

impostos podiam votar. Dessa maneira, começou a surgir um confronto entre o clero e a nobreza 

(Primeiro e Segundo estados), de um lado, e o Terceiro Estado, de outro. A nobreza, querendo 

controlar a situação, insistiu para que cada estado se reunisse separadamente e votasse 

enquanto Estado, ou seja, contando com os votos da união clero-nobreza, o que inviabilizaria 

qualquer mudança mais profunda. 

O Terceiro Estado propôs a reunião coletiva e o voto em separado, ou seja, de cada membro 

da Assembleia. O número de representantes do Terceiro Estado era praticamente a soma dos 

representantes do clero e da nobreza. Mas, com o apoio de alguns padres e nobres que 

simpatizavam com suas propostas, teria a maioria. 
Assembleia Nacional 

Nota Importante- O Terceiro Estado convidou o clero e a nobreza a formarem a assembleia. 

Sem resposta dos nobres, a reunião do Terceiro Estado declarou-se como Assembleia Nacional. 

Luís XVI, ameaçado pela população de Paris, que apoiava a atitude dos deputados do Terceiro 

Estado, acabou cedendo e orientou a nobreza e o clero a se juntarem à Assembleia Nacional. 

Resumo das causas da Revolução Francesa Ideológicos- Divulgação das ideias iluministas 

Sociais- Havia uma grande desigualdade entre as camadas sociais, que era dividida em 
estados: 1º Estado- Clero, 

2º Estado- Nobreza e 3º Estado- Burguesia, Trabalhadores, urbanos, camponeses e servos. 

Econômicos- Déficit econômico e abusiva cobrança de impostos 

Políticos- Havia enorme descontentamento com a monarquia absolutista exercida pelo rei Luís 

XVI, pois o seu governo era voltado para a concessão de vantagens e privilégios sociais e 



econômicos para o Primeiro e Segundo Estados, enquanto, o Terceiro estado, era excluído de 

um modo geral. O Terceiro Estado desejava a criação de um Parlamento e uma Constituição 

semelhante à dos Estados Unidos, que limitasse o poder do rei. 

 

Atividades. 

1) Com base na imagem ao lado, assinale a 
alternativa correta, após leitura e interpretação: 

a) As palavras acima representam a seguinte ideologia: 

( ) Colonialista ( ) Imperialista ( ) Iluminista 

b) A revolução retratada na imagem corresponde: 

( ) Revolução Francesa ( ) Grandes Navegações  

        ( ) Revolução Inglesa 

c) Os ideais representados pelo Iluminismo, eram 
contra: 

( ) Pacto Colonial ( ) Antigo Regime  

       ( ) As duas alternativas estão corretas. 

d) O ano do início da Revolução Francesa, indica o 

seguinte século: ( ) XVII ( ) XVIII ( )XIX. 

 

2) Defina Antigo Regime. 
 

3) Explique a divisão dos Estados que representavam as camadas sociais na França 

às vésperas da revolução. A seguir, anote os componentes de casa Estado: 

 
4) Ainda com base nas camadas sociais descritas 
no texto e na pirâmide social ao lado, elabore e 
pinte um gráfico com a porcentagem apresentada 
no texto e a função  dos componentes das 
camadas sociais: 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos do conhecimento: Continente americano: aspectos físicos 

Habilidades a serem alcançados: Compreender os principais critérios de divisão do continente, 

bem como analisar a sua formação de sua vegetação, clima relevo e hidrografia. 

 
O continente americano 
A América – que também costuma ser chamada de “Américas” quando tratada em seu todo – é um 
continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos Pacífico e 
Antártico. A sua área de 42.459.000 km² torna-a o segundo maior continente do mundo, ficando atrás 
apenas da Ásia.É o continente com maior extensão no sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as 
faixas climáticas do planeta, uma vez que é cortado pela Linha do Equador e também pelos dois trópicos 
(Câncer e Capricórnio). 
Aspectos populacionais da América 
Com uma população de 953,6 milhões de pessoas (2012), o continente americano é o terceiro mais habitado, 
depois da Ásia e da África. Em virtude do processo de colonização de seus territórios, há 

 

 



uma grande variedade étnica, envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-
colombianos, grupos identitários europeus e as várias etnias africanas, advindas por meio do processo de 
escravidão colonial. 
Divisões regionais da América 
Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os países americanos. As duas 
formas mais utilizadas obedecem à posição geográfica e às composições etnolinguísticas.Na primeira divisão, 
esse continente é dividido em América do Norte, Central e do Sul. Isso porque, na verdade, ele é formado por 
duas grandes massas de terras unidas por um istmo (porção continental mais estreita). Essas massas 
continentais são as Américas do Norte e do Sul, enquanto a pequena porção de terras e ilhas compõem a 
América Central.Na segunda divisão, há uma separação entre América Anglo-Saxônica e América Latina. 
Essa divisão, no entanto, não se circunscreve apenas em relação ao idioma e às etnias, pois, na América do 
Norte, há povos que falam idiomas derivados do latim, como o Francês e o Espanhol, enquanto na América 
Latina existem alguns países em que o inglês é uma das línguas oficiais adotadas. E isso sem falar nas 
centenas de idiomas de origem nativa, como o guarani, o amairá e muitos outros. O que se pode dizer com 
toda a certeza é que a América Anglo-Saxônica é composta por países desenvolvidos (Canadá e Estados 
Unidos) e a América Latina é composta por países subdesenvolvidos e emergentes (o México, toda a América 
Central e a América do Sul). 
Colonização e ocupação territorial 
Os primeiros povos a ocupar o continente americano chegaram a esse continente há mais de 15 mil anos. 
Estudos estimam que eles eram grupos advindos da Ásia, através da passagem pelo Estreito de Bering, que, 
nesses tempos, encontrava-se congelando, possibilitando a migração por terra.Em 1492, iniciou-se a 
colonização europeia com a chegada de Cristóvão Colombo. O nome “América”, inclusive, é uma homenagem 
a Américo Vespúcio, o primeiro a descobrir que aquelas terras se tratavam, na verdade, de um novo lugar 
ainda desconhecido pela civilização ocidental. 
Aspectos Físicos 
As terras compostas pelo continente americano são consideradas geologicamente antigas, apresentando 
composições que foram muito transformadas pelos agentes externos ou exógenos de transformação do 
relevo. No entanto, há também algumas formas de relevo mais recentes, geralmente posicionadas em toda a 
sua porção oeste banhada pelo Pacífico, como as cadeias de montanhas formadas pela Cordilheira dos 
Andes e pelas Montanhas Rochosas, ambas as composições formadas pelas ações do tectonismo. Na porção 
leste, o relevo mais acidentado propicia uma maior predominância de planícies (como a do Amazonas, no sul, 
e do Mississipi, ao Norte) e de planaltos (como o Planalto do Labrador e o Planalto Central). Tais composições 
evidenciam as pluralidades naturais existentes na geomorfologia americana. 
Clima 
Devido à sua alongada disposição norte-sul, que faz o território americano situar-se em diferentes latitudes, 
ele apresenta grande diversificação climática. O clima de qualquer região depende de muitos fatores: latitude, 
altitude e disposição do relevo, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, etc. Uma 
menor ou maior latitude indica se uma área está mais próxima ou mais distante do Equador e, 
conseqüentemente, se é mais ou menos quente. Além disso, em função do relevo, essa área pode 
apresentar, conforme a altitude, . No continente americano destacam-se os climas tropicais, subtropicais, 
equatoriais, desérticos, semiáridos, mediterrâneo temperado, polar, frio de montanha, úmidos ou secos,etc. 
Aparecendo, em alguns pontos, o tropical de altitude. Em meio a essa vasta extensão tropical, existe um 
trecho de clima equatorial, também muito amplo, marcado por reduzida amplitude térmica, elevadas 
temperaturas e chuvas constantes. 
A partir do Trópico de Capricórnio, na América do Sul, os tipos climáticos dominantes modificam-se 
progressivamente com o aumento da latitude, passando a predominar os climas temperados e frios. A 
influência do relevo sobre a temperatura é mais nítida na parte oeste, onde as cordilheiras apresentam faixas 
de terras quentes, temperadas e frias. Essas faixas vão desaparecendo à medida que diminui a distância 
em relação ao polo sul, onde mesmo ao nível do mar já se encontram áreas permanentemente geladas. A 
influência do relevo sobre a temperatura é mais nítida na parte oeste,   onde   as cordilheiras apresentam 
faixas de terrenos quentes, temperados e frios. Essas faixas vão desaparecendo à medida que diminui a 
distância em relação ao Pólo Sul, onde mesmo ao nível do mar já se encontram áreas permanentemente 
geladas. 
Na América do Norte, por causa da situação geográfica, a partir do polo norte para perto do Equador, no 
subcontinente podem ver-se várias zonas climáticas, de florestas e cerrado nas planícies do sul do México 
para áreas de permafrost na Groelândia. No norte do Canadá e do Alasca, paisagens típicas da tundra e taiga. 
Nas regiões do interior do continente incluem desertos e áreas secas. No entanto, grandes áreas do 
continente gozam um clima ameno para o assentamento e agricultura. Principalmente o clima é quente, úmido 
e chuvoso. 
O clima na América do Norte é tipicamente frio e úmido. A zona chuvosa se estende de forma 
desproporcionada, e como o continente estende-se sobre as zonas climáticas, a vegetação é bastante distinta. 
Recuos Grande do litoral tornam as condições de insularidade a prevalecer na maior parte do seu interior. A 
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área ao longo da costa ocidental tende a ser mais ameno e úmido do que outras áreas com a mesma 
latitude.O sudeste da América do Norte tem grande ocorrência de tornados e furacões, sendo que a grande 
maioria dos   tornados   ocorrem   em   uma   região   dos Estados Unidos denominada Tornado Alley. 
Vegetação 
 
Existem distribuições de várias plantas de vida na América do Norte. A vida vegetal no Ártico inclui ervas, 
musgos e salgueiros do Ártico. Árvores coníferas, incluindo os abetos, pinheiros, etc, são originárias do 
Canadá e as montanhas no oeste dos EUA vai até o sul de São Francisco. Entre elas estão as sequóias 
gigantes, abetos grande, e pinheiros . No sul crescem extensos pinheiros amarelos. Além disso, pau 
campeche, mogno, - todas tropical na natureza - são cultivadas. O sudoeste tem as plantas do deserto, 
incluindo yucci e cactos. As plantas cultivadas nativas da América do Norte são o tabaco, milho, batata, a 
baunilha, melão, cacau, abóbora, índigo, e de feijão. A maior parte da cobertura vegetal que revestia a 
América Latina até o século XVI já não existe mais. A vegetação somente foi preservada nos locais de 
pequeno interesse econômico ou em áreas de relevo abrupto. Mas, mesmo assim, é muito fácil reconstituir a 
formação vegetal primitiva, uma vez que ela era resultado do clima e do tipo de solo em que se desenvolveu. 
* Vegetação de clima equatorial: florestas da Amazônia e de parte da América Central. São florestas 
emaranhadas, formadas por árvores de diversas alturas, de folhas largas, recobertas e circundadas por uma 
infinidade de trepadeiras e formações vegetais variadas. 
*Vegetação de clima tropical: florestas ou savanas, na maior parte da América Central e nas partes 
norte e central da América do Sul. As áreas mais úmidas são recobertas por densas e emaranhadas florestas 
nas regiões menos úmidas, ganha destaque a savana, constituída por árvores baixas e arbustos 
associados a uma vegetação rasteira, como o cerrado no Brasil, os Llanos na Venezuela e o Chaco na 
Argentina e no Paraguai. 
*Vegetação de clima temperado: florestas temperadas ou subtropicais e pampas na Argentina, no Uruguai, 
Chile e sul do Brasil. As primeiras são matas de pinheiros, geralmente associados a outras espécies; os 
pampas constituem uma área de vegetação rasteira, excelente pastagem natural. 
*Vegetação de clima frio: coníferas no sul da Argentina e do Chile. Trata-se de uma formação florestal 
arbórea, com plantas que apresentam folhas muito duras e pontiagudas (aciculifoliadas). 
Vegetação de altas montanhas: Nos Andes, a vegetação apresenta variações devido às elevadas altitudes, 
que ocasionam temperaturas mais baixas e pluviosidade reduzida. 
*Vegetação de clima desértico: Constituída principalmente por espécies arbustivas e xerófilas, caracteriza-
se por ser uma formação vegetal muito esparsa. 

Atividades: 

1) Responda as perguntas que seguem: 

a) Qual é a localização da América em relação a sua posição geografica no globo terrestre? 
b) Qual o aspecto populacional da América? 
c) A América possui duas divisões. Cite quais são elas. 
d) Segundo o texto como ocorreu a ocupação populacional da América?  
 
2)Marque V ou F: 

a) ( ) Geologicamente falando, as terras da América são de formação recente e quase não 
passaram por processos transformadores. 
b) ( ) As formas de relevo mais recente do continente estão na porção oeste , e são banhadas pelo 
oceano Pacifico. c)( ) No leste do continente temos um relevo mais acidentado com predominância 
de planícies e planaltos. 
d) ( ) O continente americano possui um relevo homogêneo , onde não existem cadeias 
montanhosas. 

 

3) O continente americano mostra grande variação climática em sua extensão, com 

características de vegetação também muito variada. Isso se deve a fatores 

naturais,principalmente: 

a) (  )diversidade de solo. 

b) (  )grande extensão territorial. 

c)( ) diversidade de altitudes.  

d)( ) pequenas faixas de terra. 
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4) Analise as características abaixo e marque a única afirmativa que não se refere o 
continente americano: 

a)( )a América apresenta uma grande diversidade de paisagens, climas, relevos e culturas. 
b)( )Algumas das maiores e mais populosas metrópoles do mundo encontram-se no continente 
americano. 
 c)( ) O continente americano apresenta grande extensão territorial, alongando-se nosentido norte-sul. 
d)( ) Na América estão algumas das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. 
e)( ) Com uma extensão territorial de cerca de 42 milhões km2 a América é o mais extenso continente 
do planeta. 
 

CIÊNCIAS 

VIROSES 

Neste roteiro iniciaremos estudos sobre doenças e saúde caudas por microorganismos. Especificamente neste roteiro, 
estudaremos sobre os Vírus (do latim, veneno), como eles são, o que causam e como nos prevenir. 

Os vírus são seres microscópicos e acelulares, isto é, não têm organização celular. São compostos apenas de um 
invólucro (capa) proteico e de material genético. Eles são tão pequenos que, para observá-los, é preciso usar um 
microscópio eletrônico, com capacidade de ampliação muito maior que o microscópio óptico. Os vírus são parasitas 
intracelulares obrigatórios, ou seja, só são capazes de se reproduzir dentro de uma célula viva. 

Há muita controvérsia a respeito da classificação dos vírus como seres vivos ou não vivos. Como os seres vivos, 
os vírus são constituídos de compostos orgânicos e têm material genético hereditário. No entanto, não são formados por 
células nem apresentam outras características típicas de seres vivos, como metabolismo próprio e estruturas suficientes 
para se reproduzir sozinhos. Por isso, os vírus estão no limite da definição de vida. 

Todos os vírus têm em comum uma estrutura básica muito simples: 

• Capsídeo proteico: estrutura formada por proteínas, que pode apresentar diferentes 
formatos — cilíndrico, helicoidal, poliédrico. 
• Material genético: pode ser DNA ou RNA e encontra-se no interior do capsídeo. 
Alguns vírus também podem apresentar um envelope viral, membrana que envolve o 
capsídeo e é constituída de lipídios e proteínas. O vírus da aids e o da gripe são exemplos 
de vírus com envelope viral. 

A invasão de uma célula por um vírus 
é chamada de infecção viral e é parte 
do processo de reprodução do vírus. 

O processo de infecção viral se inicia 
com a ligação do vírus a estruturas da 
membrana plasmática da célula 
hospedeira. Em seguida, o vírus, ou apenas 
seu material genético, penetra na célula e 
utiliza os componentes dela para produzir 
uma grande quantidade de novos vírus, que 
são liberados para o meio e infectam outras 
células. 

A produção de novos vírus pode levar à destruição da célula hospedeira. 

As doenças causadas por vírus são denominadas genericamente viroses. Entre as viroses humanas mais 
conhecidas estão a aids, a gripe, o sarampo, a dengue, a poliomielite e, atualmente, a Covid-19. Os modos de 
transmissão (Contágio) das doenças são muito variados. As doenças transmissíveis, podem ser de contato com gotículas 
de materiais (saliva, espirros...) das pessoas e ou de objetos, água, ar e ou solo contaminados por estas pessoas, chamado 
de contágio ou contato direito. Outras doenças por picada e ou contato de materiais de animais, as doenças chamadas de 
contagio ou contato indireto. Ou ainda as chamadas DSTs (Doenças Sexualmente transmissíveis), quando adquiridas pelo 
contato sexual e ou contato de suas secreções e pelo sangue. 

Um surto pode ser descrito como um aumento repentino, maior do que o esperado pelas autoridades de saúde, 
de determinada doença em uma região específica. 



A ocorrência de surtos em várias regiões ao mesmo tempo é considerada epidemia. A epidemia pode ocorrer em nível 
municipal, quando vários bairros apresentam surtos; em nível estadual, se surtos acontecem em diversas cidades; e em 
nível nacional, quando os surtos envolvem diferentes estados. 

Se uma epidemia atinge diversos países ou continentes, trata-se de uma pandemia. No ano de 2009 houve surtos 
globais da gripe A (H1N1), agora, em 2019 estamos passando pela pandemia do novo Coronavírus, que provoca a doença da 
Covid-19 ou Sars- Cov-2. 

Algumas doenças são chamadas endêmicas porque os casos ocorrem em deter minada região, de forma contínua, com 
uma taxa praticamente constante. Frequentemente, as doenças endêmicas são sazonais. É o caso da gripe, por exemplo. 

As vacinas, a saúde e as defesas do organismo 
Quando somos infectados por um vírus, nosso organismo imediatamente entra em atividade para combatê-lo e criar 

defesas contra ele. O funcionamento das vacinas se baseia justamente nessa capacidade de reação que nosso corpo tem. 
Qualquer partícula estranha ao organismo, seja um microrganismo (vivo, atenuado ou morto), um fragmento de 
microrganismo ou uma toxina (como veneno de cobra), é chamada antígeno. O objetivo da vacina é estimular o sistema 
de defesa do organismo, chamado sistema imunitário, a produzir anticorpos específicos contra o antígeno com o qual ela 
foi produzida. 

Então, Vacinas são substâncias que, após serem administradas, “enganam” o nosso corpo, fazendo-o achar que foi invadido 
pelo agente causador de certa doença. Assim, ele se prepara para combatê-lo, desenvolvendo as defesas necessárias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

As vacinas contra a gripe não são completamente eficientes nas diferentes epidemias. Isso porque o vírus está sempre 
sofrendo pequenas mudanças em sua estrutura, decorrentes de alterações em seu material genético, chamadas mutações. 
O vírus da gripe de um ano não é igual ao do ano anterior. Isso dificulta a obtenção de uma vacina que imunize contra todas 
as gripes. 

Doenças viróticas Transmissão/Contágio Prevenção 
Aids ou Sida Contato com sangue e leite materno de 

pessoas soro positivo e ato sexual sem 
preservativo 

Uso de preservativo, 
seringas descartáveis e 

transfusão de 
sangue testado. 

Sarampo Contato com o doente Vacinação 
Caxumba Contato com o doente Vacinação 
Hepatite Infecciosa Contato com o doente e seus objetos e 

água 
contaminada 

Vacinação 

Febre Amarela Picada do mosquito Aedes aegypti Vacinação 
Dengue Picada do mosquito Aedes aegypti Evitar água parada. 
Febre Chickungunya Picada do mosquito Aedes aegypti Evitar água parada. 
Catapora (Varicela) Contato com o doente e seus objetos Vacinação 
Varíola Contato com o doente e seus objetos Vacinação 
Raiva ou Hidrofobia Mordida de animais não vacinados Vacinação de animais. 
Poliomielite ou 
Paralisia Infantil 

Contato com o doente e seus objetos Vacinação 

Covid-19 Contato com o doente e secreções 
respiratórias no ambiente e 
objetos. 

Evitar aglomerações, 
higiene com sabão e álcool 

70, uso de 
máscaras. 

Gripe Contato com o doente e seus objetos Vacinação 

 
PRATICANDO/ATIVIDADES... 

 QUESTÕES OBJETIVAS 
A-Principal característica do vírus: 
( )Unicelular e procarionte ( )Possui reino próprio ( )Parasita obrigatório ( )Pluricelular 

B-Considere as seguintes possibilidades de transmissão de um agente patogênico: 

 
I- transfusão de sangue.   
II- aperto de mão e abraço.  
III- uso de banheiros públicos.  
IV- relações sexuais.   
V- uso de seringas, material cirúrgico e agulhas contaminadas. O vírus da AIDS 
pode ser transmitido, comprovadamente, através de APENAS: 
( ) I, II e III ( ) I, IV e V ( ) II, III IV ( ) II, IV e V 
C-O sarampo, uma das doenças mais contagiosas que se conhecem, está de volta. Em 1996, foram registrados 
1.600 casos no continente americano, e desde janeiro do presente  ano, foram registrados  4.169 casos no 
Brasil. O microrganismo causador do sarampo injeta na célula infectada seu material genético, que altera as funções 
normais de célula e passa a comandar a síntese das proteínas para a produção de novos microrganismos que são a 
ruptura da célula infectada. Sobre esse microrganismo é correto afirmar que: 
( )é uma bactéria que tem o material genético localizado dentro de seu núcleo;  
( )é um vírus que tem organismo celular do tipo eucarioto; 
( )é uma bactéria que não apresenta nem complexo de Golgi nem mitocôndrias; 
 ( )é um vírus, e trata-se de um parasita obrigatório; 

D-ALTERAÇÃO GENÉTICA DE TRANSMISSOR PODE ACABAR COM A DENGUE. 
"A engenharia genética está prometendo uma solução para um dos flagelos dos países tropicais, como o Brasil. 
A ideia é impedir a implantação do agente causal no transmissor.” ("Folha de S. Paulo" - 12/05/96). O transmissor e o 
agente causal da dengue são, respectivamente, um: 
( )mosquito e um vírus. ( )mosquito e uma bactéria. ( )percevejo e um vírus. ( ) percevejo e uma bactéria. 

 

 



 

E-Certos agentes infecciosos são formados apenas por material genético protegido por uma cápsula de proteína. 
Estes seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por 
destruí-la. Estes agentes são: 
( )bactérias. ( )fungos. ( ) protozoários. ( ) vírus. 

F-Muitas doenças podem ser evitadas. Algumas que matavam muitas pessoas antigamente, hoje deixaram de 
existir graças a pesquisas que possibilitaram a produção de vacinas. Estas vacinas: 
(    )não ajudam em nada.  
(  )são ricas em vitaminas que fortalecem o nosso organismo. 
 (   )devem ser usadas depois que a pessoa já está com a doença, para fortalecer o organismo. 
(    )ajudam o nosso corpo a criar anticorpos e evitar que fiquemos doentes, mesmo com a presença dos agentes causadores 
da doença, pois nos tornam imunes ao micro-organismo específico. 
 

2- Relacione: (v) vírus (b)não vírus: 
 

Questão  Questão  
Pertence ao reino Monera  Ser acelular  
Usados na produção de iogurtes  São veneno e parasitas obrigatórios  
Únicos procariontes conhecidos  Provocam Hepatite B e Paralisia Infantil  
Não realizam relações ecológicas  Podem realizar mutualismo e colônias  
Patologia de contato indireto como 
dengue 

 Patologia de contato indireto como 
leptospirose 

 

 
3- Observe as figuras a seguir e analisando-as responda o que se pede: 

 

a) Pinte nestas duas figuras ao lado, aquela que apresenta formas de vírus. 

b) Pinte nestas figuras ao lado a que melhor representa um infecção viral. 

  
 

 
c) Na história há a representação figurada de antígenos e anticorpos. Marque na figura o anticorpo. Qual seria a 
função de uma vacina?........................................ 

 
 



 

INGLÊS 
 

TEMA: Adjetivos possessivos 
 
HABILIDADES:(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 
de comunicação. 

 

 -Leia com atenção:   

1) 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. 

 
 
     2) Complete a frase abaixo com o pronome possessive correto: 
 

 
 

03- traduza as frases: 
 
a) I want to sell my farm.  
Tradução: 
 
b) You always buy yourown hat. 
 Tradução: 
 
c) I like to help my parents. 
Tradução: 
 

 

 
 
d) She likes to drink tea. 
 Tradução: 
 
e) He always help his father. 
 Tradução: 
 
f) I want to sell my computer. 
 Tradução: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – handebol. 

O handebol é um esporte coletivo jogado com as mãos, disputado em uma quadra poliesportiva 

com o tamanho oficial de 40 metros de comprimento por 20 metros de 

largura. O objetivo é bem simples, em uma determinada quantidade de 

tempo, utilizar passes e arremessos para marcar mais gols do que seu 

adversário, ao mesmo tempo em que utiliza estratégias defensivas 

para defender a sua meta. É considerado um dos esportes mais 

praticados no mundo, muito comum nas escolas brasileiras por 

exemplo. 

Questão 01: Pesquise em livros ou na internet a história de criação 

desse esporte em terras brasileiras. 

 

Questão 02: Cite duas regras básicas para se jogar o handebol. 

Questão 03: Abaixo temos o desenho de uma quadra oficial de handebol, com isso, responda o que 
se pede: 

 
a) Posicione no lado esquerdo, a quantidade exata dos jogadores fazendo uma barreira defensiva. 

  b) Posicione os jogadores da direita se organizando para realizar um ataque, deverá dizer sua    

função na quadra de jogo. (goleiro, armador central, meias, pontas e pivô). 

c) Quantos árbitros fazem parte do jogo? Marque um X no local que geralmente ficam. 

 
Questão 04: Agora que você foi capaz de posicionar os jogadores na quadra de jogo, ilustrando suas 

funções na quadra de jogo. Você deverá me dizer, quais as funções ofensivas e defensivas do armador 

central e dos pontas em uma equipe de handebol. 

 

Questão 05: A arbitragem durante qualquer jogo de qualquer esporte é muito importante, eles são os  

responsáveis por aplicar as regras da modalidade, fazendo com que o jogo seja justo para todos. 

Após analisar as duas imagens de gestos técnicos dos árbitros, diga o que elas representam. 



 

 



 


