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LÍNGUA PORTUGUESA 

Gêneros Textuais 

Os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou 

escritos. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito 

parecidas, com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas 

semelhantes e ocorrem em situações específicas. 

Alguns exemplos de gêneros textuais 

Gênero textual Função 

Aviso Pequeno texto para fazer o cliente se informar, transmitir uma ordem. 

Bilhete Informar alguém sobre alguma coisa, a linguagem é informal e o texto costuma ser 
breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. 

Biografia Informar alguém sobre alguma coisa, a linguagem é informal e o texto costuma ser 
breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. 

Bula de 
remédio 

Tem o intuito de fornecer ao paciente o máximo de informações sobre um medicamento. 
Traz informações como dosagem, reações, precauções e outras informações relevantes. 

Carta A carta envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local e data, 
iniciando-se com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que 
você deseja comunicar. 

Classificados É um texto curto que, geralmente aparece anunciando produtos, valores e contatos. É 
muito encontrado em jornais. 

Crônica É um tipo de texto breve com certa dose de lirismo, que mistura jornalismo e literatura. 
Tem como característica forte a ironia, e costuma utilizar notícias para narrar as 
históricas com humor. 

Contos É uma história fictícia, curta, envolve poucas personagens, que traz elementos ou 
criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. As ações dos personagens 
conduzem a um desfecho para a história. 

Diário Conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre determinado dia. 
Geralmente, é o autor que lê o diário, que costuma ser escrito em 1ª pessoa. 

E-mail O e-mail (correio eletrônico) é um gênero eletrônico escrito, cujas características lembras 
as de bilhetes e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. 

Entrevista É um tipo de texto que tem o objetivo de informar sobre um acontecimento ou levar ao 
público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Normalmente revistas possuem uma 
seção dedicada a esse gênero. 

Fábula Narrativa curta que traz a reflexão ou crítica de valores humanos. Costuma apresentar 
uma moral ao final, e geralmente os personagens são animais. 

Notícia Texto jornalístico de cunho informativo que tenta tratar os fatos de forma imparcial. 
Possui a função social de relatar e/ou descrever, de forma breve e objetiva, fatos reais, 
verdadeiros e importantes do dia a dia. 

Poesia Tipo de texto composto por estrofes e verbos. Ele costuma ter um ritmo de leitura 
musicada, pode ter rimas, expressam os sentimentos do autor. 

Anúncio 
publicitário/ 
propaganda 

Uma imagem que divulga produtos, ideias ou serviços. Tem o objetivo de influenciar a 
opinião do leitor, tentando convencê-lo da necessidade de consumo. Para isso é 
utilizado elementos verbais e não verbais (imagem e texto). 

Receita 
culinária 

Função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido em: 
ingredientes e modo de preparo. 

Tirinha Gênero textual que é realizado com uma sequência de quadrinhos, sendo que na 
maioria das vezes apresenta uma crítica relacionada aos valores sociais. 

 

 



ATIVIDADES 

Leia a notícia a seguir e responda às questões de 1 a 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01Quando uma pessoa lê a primeira página de um jornal, encontra, com certeza, várias notícias. 
 
a) Para que serve uma notícia? 
b) Além do jornal, quais outros meios de comunicação em que você pode encontrar uma notícia 
c) Resuma a notícia informando, em uma única frase: Quem participa do que aconteceu? O que 
aconteceu? Onde aconteceu 
 
02 - O fato que gerou a notícia foi: 
 
a) medidas para enfrentar o coronavírus. 
b) distribuição de kits da merenda escolar 
c) suspensão das aulas na rede municipal de ensino 
d) registro de casos de Covid-19 em Aracruz  
 
03 - No trecho: 

―... A recomendação é que os alunos e toda equipe escolar fiquem em casa, pois é uma das 

formas de prevenção imediata. A palavra grifada introduz uma 

a) oposição. 
b) adição. 
c) alternância. 
d) explicação. 
 
04 -  Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? 

a) romance, descrição, biografia 
b) autobiografia, narração, dissertação 
c) bula de remédio, propaganda, receita culinária 
d) contos, fábulas, exposição 
e) seminário, injunção, declaração

06 - Assinale a alterativa que associa as características e função dos gêneros mencionados abaixo: 

I. Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum 
assunto de interesse. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero; 
II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de 
maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a 
criação de imagens; 

Coronavírus: aulas em escolas da rede municipal e particulares de Aracruz estão 
suspensas 

 
Estão suspensas as aulas em todas as escolas da rede pública municipal e privada de Aracruz, 
pelo período 14 dias, a partir desta terça-feira (17). A decisão foi publicada no decreto Nº 
37.740 que estabelece situação de emergência de saúde pública no município, decorrente da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).  
A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (16), como medida de contenção e 
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19). Ainda nesta terça (17), haverá equipes nas 
escolas para receber alunos que por algum motivo não receberam a informação. ―Essa é uma 
medida cautelar, com objetivo de proteger a população. A recomendação é que os alunos e 
toda equipe escolar fiquem em casa, pois é uma das formas de prevenção imediata‖, disse a 
secretária interina de Educação, Rosa Maria Ghidette Rocha.  

Disponível em: <http://www.pma.es.gov.br/noticia/88457/> Acesso em 11 jun. 2021. 



III. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de 
lirismo e sua principal característica é a brevidade; 
IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em 
torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações 
encaminham-se diretamente para um desfecho; 
V. Esse gênero é predominantemente utilizado em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, 
receitas, rótulos de produtos, entre outros.  
 
(    ) crônica 
(    ) poesia 
(    ) texto instrucional 
(    ) entrevista 
(    ) conto  

 

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. 

 
MONÔMIO 

Monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real, 
uma variável ou pelo produto de números e variáveis. Nos monômios não se encontra o uso da 
adição ou da subtração, pelos menos explicitamente.  
 

Monômios:  
 

Não Monômios:  
 

Partes de um monômio 
 

Um monômio é dividido em duas partes, um número, que é o coeficiente do monômio e uma 
variável ou o produto de variáveis (letras), inclusive suas potências, caso existam. 

 
 2x → 2 é o coeficiente desse monômio e x é sua parte literal; 

 
 3xy2 → 3 é o coeficiente desse monômio e xy2 é sua parte literal; 

 
 wz → 1 é o coeficiente  desse monômio e wz é sua parte literal. 

 
Grau de um monômio 

Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre 
os expoentes da parte literal. 

 1/2x2y3z4 → esse é um monômio do 9º grau (2 + 3 + 4 = 9); 
 

 bcd → esse é um monômio do 3º grau (1 + 1 + 1+ = 3). 
 

 25 → esse é um monômio de grau zero (ausência da parte literal); 
 

 Entre os monômios 2x2, 1/3x3 e 0,5x5 o de maior grau é 0,5x5. 
 

Semelhança entre monômios 
Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. 

 3xy e 2/5xy são iguais, pois possuem a mesma parte literal xy; 
 

 0,5a3b2 e 10a3b2 são iguais, pois possuem a mesma parte literal a3b2; 

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


 
 - 4vwz, 2,3vwz e 1/3vwz são iguais, pois possuem a mesma parte literal vwz. 

 
Adicionando e/ou subtraindo monômios 

Na adição de monômios com a mesma parte literal, adicionaremos os coeficientes entre si e 
manteremos a parte literal. 

 2mn + 14mn + 5mn = 21mn (2 + 14 + 5 = 21); 
 

 2,5 x2y + 1,5x2y – 0,5x2y = 3,5x2y (2,5 + 1,5 – 0,5 = 3,5); 
 

  3/2cd3 – 1/2cd3 + 5/2cd3 = 7/2cd3 (3/2 – 1/2 + 5/2 = 7/2). 
 

 
EXERCÍCIOS 

 
01. Dê o grau de cada um dos seguintes monômios:  
A) 5x²                                   D) a³b²                                    G) 6abc  
B) 4x5y³                                E) 7xy                                     H) 9x³y²z5  
C) – 2xy²                              F) – 5y³m4                               I)    
  
02. Dê o coeficiente e a parte literal de cada um dos seguintes monômios:  
A) 8c                                    D) 0,5m4                                 G) – 2a³m  
B) 4xy²                                 E) – x²y³                                  H) abc  
C) – 5ax                               F) – 3x5am²                             I) – am    
  
03. Calcule as adições de monômios:  
A) (+7x) + (- 3x)                 D) (- 2m) + (- m)                     G) (+ 5x) + (- 5x)  
B) (- 8x) + (+ 11x)              E) (+ 5a²) + (- 3a²)                  H) (+ 6a) + (- 4a)  
C) (- 2y) + (- 3y)                 F) (+ 2x) + (- 8x)                     I) (- 5a) + (+ a)  
  
04. Calcule as subtrações de monômios:  
A) (+ 8x) – (- 3x)                D) (- 5x) – (- 11x)                   G) (- 6y) – (- y)  
B) (+ 7y) – (+ 7y)               E) (- 3a) – (+ 4a)                    H) (- 6x) – (- x)  
C) (+ 2n) – (+ 5n)               F) (- m) – (- m)                        I) (+ 4x³) – (- 2x³)  
  
05. Reduza os termos semelhantes:  
A) 7x – 5x + 3x                                   E) ab – ab + 5ab  
B) 2y – y – 10y                                   F) 4x³ - x³ + 2x³  
C) 4a + a – 7a                                    G) 10x – 13x – x   
D) x² + x² - 2x²                                    H) 8x – 10x + 4x 

 
Geografia 

Objeto do conhecimento: A sociedade urbana e industrial na América Latina. 
Habilidades a serem alcançadas: Compreender as transformações e diferenças na sociedade 
urbana industrial  latino- americana 
   
Transformações no espaço urbano e industrial da América Latina 
 

O processo de industrialização começou na Inglaterra no final do século XVIII, início do XIX, expandiu 

pela Europa, Estados Unidos e Japão; foi chamada de Primeira Revolução Industrial. Diante dessa 

informação, percebe-se que tal processo aconteceu de forma isolada, ou seja, nem todos os países 

participaram dessa primeira etapa. Países como México, Argentina e Brasil, além de outros, são 

considerados de industrialização tardia ou retardatária. Eles recebem esse nome pelo fato de terem 

ingressado no processo de industrialização quase cem anos após a Primeira Revolução Industrial 

em relação a países da Europa, Estados Unidos e Japão. Durante o século XIX houve diversas 

tentativas de industrialização por parte de muitos países da América Latina, especialmente México, 

Argentina, Brasil, entretanto, todas foram frustradas ou tiveram repercussões pouco expressivas. As 

poucas indústrias que surgiram nesse século limitavam-se à fabricação de bens de consumo não 



duráveis, como fábricas de velas, sabão, artigos de couro e lã, tecidos, alimentos, móveis etc. 

Alguns acontecimentos históricos que sucederam no século XX (Primeira Guerra Mundial 1914-1918, 

Crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial 1939-1945) favoreceram um relativo desenvolvimento 

industrial aos países da América Latina. 

Na medida em que a Primeira Guerra Mundial se desenvolvia, os países industrializados daquele 

momento, como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, passaram a diminuir o volume de 

exportação para as nações da América Latina. Diante da escassez de produtos industrializados, 

algumas nações latinas começaram a fabricar diversos produtos para garantir o abastecimento do 

mercado interno. A Crise de 1929 contribuiu também para o processo de industrialização da América 

Latina. Com a queda da economia norte-americana, os países latinos, com grande dependência 

econômica em relação aos Estados Unidos, deixaram de receber capitais da venda de produtos 

agrícolas e matérias-primas. Por essa razão, sem dinheiro para comprar produtos industrializados 

importados, grande parte dos países latinos foram obrigados a fabricar seus produtos. Fato que teve 

maior evidência no Brasil, na Argentina e no México. Com o término da Segunda Guerra Mundial, os 

grandes grupos empresariais oriundos de países industrializados da Europa, assim como Estados 

Unidos e Japão, buscaram uma nova forma de expansão comercial, com a dispersão de empresas 

multinacionais em direção a países da América Latina, África e Ásia. A nova configuração 

internacional de produção foi promovida por diversos fatores, dentre os principais estão: mão de obra 

abundante e com baixo custo, fragilidade sindical, riquezas em matérias-primas, imenso mercado 

consumidor, disponibilidade de infraestrutura oferecida pelos países que recebem as empresas, leis 

ambientais frágeis, além de outros fatores.  

1) Responda as perguntas que seguem: 

a)O processo de industrialização mundial inicia no século XVIII, porém, a América Latina tem 
o seu processo considerado tardio. Explique essa afirmativa. 
b)Mesmo assim, no século XIX, países como México, Argentina e Brasil fundaram algumas 
indústrias que não deram certo. Porque isso aconteceu? 
c) Cite quais eram os tipos de indústrias que surgiram na América Latina no século XIX. 
d)Após a Segunda Guerra Mundial, países como EUA, Japão entre outros expandiram sua 
indústria para países latinos. Porque isso aconteceu? 
2)A industrialização é considerada como um dos parâmetros necessários para a 

modernização das transformações socioespaciais. Sobre esse processo, ASSINALE O QUE 

FOR CORRETO: 

a) Mesmo acontecendo em períodos históricos diferentes, a industrialização ocorreu da 
mesma forma em todos os países existentes. 
b) A industrialização do tipo planificada foi algo recorrente nos países subdesenvolvidos. 
c) A industrialização do tipo clássica ajudou a manter profundas transformações no espaço 
geográfico europeu dos séculos XVIII e XIX. 
d) A industrialização nos países latinos ocorreu sem a manifestação do capital estrangeiro, 
que não enxerga nesses países a possibilidade de investimentos. 
 
3) Observe a imagem ao lado: De 

que forma o espaço social foi 

modificado com o advento da 

urbanização e industrialização? 

 

 

 

 

 



História 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Formação dos Estados Unidos 

Objetivos de aprendizagem: (EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 

processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações 

territoriais. 

 

LEIA COM ATENÇÃO: 

 

Colonização inglesa da América 

       A primeira tentativa inglesa de colonização da América se deu no reinado da poderosa 

Elizabeth I. Em 1585, essa rainha deu permissão a um nobre inglês, Sir Walter Raleigh, para 

iniciar a colonização da parte norte da América. 

Sir Raleigh fundou um pequeno povoado, na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. 

Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou, e esse fracasso 

deveu-se, sobretudo, a fome, ás doenças e a resistência indigena. 

A Segunda tentativa inhlesa 

       No início do século XVII, a monarquia inglesa fez uma nova tentativa: confiou a duas 

grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas 

companhias eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e 

mercadorias com a intenção de lucro, eram portanto, empresas e capitalistas. 

      Para atrair pessoas, essas companhias lançaram uma propaganda promotendo terra 

férteis e uma nova vida áqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa 

propaganda atraiu pessoas de diferentes origens e condições sociais. 

      Além dos ingleses, outros europeus de diferentes origens foram para América do Norte 

em busca de uma vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população das 

Treze Colônias da América do Norte, que podemos agrupar em: colônias do Norte ou Nova 

Inglaterra, colônias do Centro e colônias do Sul. 

Economia colonial 

    O desenvolvimento das Trezes Colônias variou de acordo com as condições geográficas e 

os interesses dos colonos.  

    As colônias do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, a 

plantation , onde geralamente se explorava um único produto destinado ao mercado externo. 

     Já as colônias do Centro-Norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na 

policultura, na produção de manufatura e no comércio triangular: um comércio lucrativo que 

envolvia a América do Norte, a Africa e as Antilhas. 

      Essas diferenças entre o Centro-Norte e o Sul refletiam-se no relacionamento dessas 

áreas com a metropóle. Enquanto o Centro-Norte foi se desenvolvendo com certa 

independência econômica e financeira, o Sul evoluiu  mantendo estreita dependencia da 

Inglaterra. 

      No aspecto político, as Treze Colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada 

colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar orçamento e 

administrar o recolhimento dos impostos. Por isso, desde cedo os colonos americanos 

desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força 

politica e econômica dos colonos americanos ajuda a explicar a sua capacidade de resistência 

e organização. 

A Inglaterra aperta o laço 

     As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os 

governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava 

responsável pelo recolhimento de tributos. 

     Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa, 

se comparadas ao modelo espanhol e português. 

      Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da 

Inglaterra para se desenvolverem. Dois séculos mais tarde, este pensamento seria o indutor 

do processo de Independência. 



Principais causas da Independeência 

     O processo de independência das Treze Colônias ocorreu ao longo do século XVIII e teve 

como pano de fundo as disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses. 

     A Guerra dos Sete Anos, que elevou a crise financeira da Grã-Bretanha, fez com que os 

britânicos aumentassem os impostos cobrados nas treze colônias a fim de cobrir as despesas 

de guerra. 

      Além disso, os colonos também receavam que a metrópole não os socorreria em caso de 

ataques indígenas, o que acabou provocando um sentimento de que haviam sido "esquecidos" 

pela metrópole. Com a difusão das ideias iluministas da Europa e sua mensagem de liberdade 

política, os colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico.  

      O estopim para formalizar a independência foi o Imposto do Selo estabelecido pela Grã-

Bretanha e a imposição do monopólio da venda do chá à Companhia das Índias Orientais, 

sem a aprovação dos colonos. 

 

ATIVIDADES 

1. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com 

características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas "colônias do 

sul", é correto afirmar: 

a) Baseava-se em uma economia escravista voltada principalmente para o mercado externo 

de produtos, como o tabaco e o algodão. 

b) Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de 

diversos produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

c) Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações 

comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe. 

d) Baseava-se em uma forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um 

conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

2. “O que queremos dizer com a Revolução? A guerra? Isso não foi parte da Revolução; 

foi apenas um efeito e consequência dela. A Revolução estava nas mentes das pessoas 

e foi levada a cabo de 1760 a 1775, no curso de quinze anos, antes que uma gota de 

sangue fosse derramada em Lexington”. (John Adams para Jefferson, 1815) 

Dentre os vários fatos que antecederam a Independência dos EUA, em 1776, não 

podemos incluir: 

a) a Guerra dos Sete Anos, entre França e Inglaterra. 

b) a Lei do Selo. 

c) a Lei Townshend. 

d) a Guerra de Secessão. 

 

3. Faça o que se pede: 

a) Conceitue escravo; 

b) Conceitue servo; 

c) Escreva um trecho diferenciando escravo de servo temporário, no contexto das Treze 

Colônias. 

Ciências 
ESTUDO SOBRE BACTÉRIAS – REINO MONERA . CIÊNCIAS . CAP 8 

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. 

https://www.todamateria.com.br/guerra-dos-sete-anos/


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 causam mal. 
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: 
 
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. 
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. 
 
 
 



 
PRATICANDO/ATIVIDADES.... 
Analise as figuras e responda o que se pede: 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 

   

Pinte a figura que representa bactérias 
 
Identifique nesta figura: ( C) cocos    ( B) bacilos    ( V) vibriões 
 
A que reino pertence as bactérias?..................................... 
 
Em relação as bactérias, conceitue o que significa as suas características abaixo: 
- decompositoras  
                                 
- procariotas ou procariontes:   
              
- unicelulares:       
                        
- microscópicas:  
 
- Agâmicas:  
 
- Arqueas ou arqueobactérias:  
 
 

 

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 

   



 
Inglês 

Matéria: Continuação,adjetivo possessivo 
                                                 Exercícios 
A-Ligue o “Pronome Pessoal” com o “Adjetivo possessivo” correspondente 
I                                                     Its 
You                                               Her 
He                                                 Our 
She                                                My 
It                                                    Your 
We                                               Their 
You                                               His 
They                                             Your 
 
B-Complete com o adjetivo possessive e traduza a frase: 
1-I am a good student,__________ is 
Heitor. 
Tradução: 
 

2-She is my best friend,____________ 
name is Luisa. 
Tradução: 
 

3-They are teachers,____________ car is 
white. 
Tradução: 
 

4-He is my father,_____________name is 
João. 
Tradução: 
 

5-Its is my dog,this house is____________ 
Tradução: 

 
6- I want ______________hat now. 
Tradução: 
 

7-She likes to sleep with___________doll. 
Tradução: 
 

8-We love_____________dog. 
Tradução: 
 

9-I often forget__________key. 
Tradução: 
 

10-You want to sell_____________dress. 
Tradução 
 

11-We want to share____________ ideas. 
Tradução: 

 
 
C-Complete adequadamente com o adjetivo possessivo: 
1-We eat_____________Lunch at 12 a.m. 
a-our 
b-oure 
c-oureis 
 

2-He often speaks to____________friends 
a-hers 
b-his 
c-ours 
 

3-We love_________school 
a-her 
b-his 
c-our 
 

4-We bring___________pencils to class 
a-her 
b-our 
c-their 
 
-I want_____________bag 
a-our 
b-my 
c-mine 
 

6-Mary sees__________mother every day 
a-his 
b-her 
c-my 
 

7-He Likes to sleep with__________bear 
a-his 
b-their 
c-our 
 

8-I want to sell__________bike 
a-her 
b-his 
c-my 
 

9-We have to copy___________exercise 
a-her 
b-our 
c-his 
 

10-You like to hep__________church 
a-your 
b-his 
c-her 



 
 

ARTE 
 

 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação 
da arte brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 
 

 
 

ARTE MEDIEVAL 

 

A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média (século V ao 
XV). Com as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura, a arte 
medieval se destacou pela construção de igrejas, catedrais e palácios. 

Tendo florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados 
na ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que, por eles, 
penetrava, conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado 
pelas imagens retratadas, em sua maioria cenas religiosas. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

De acordo com a obra acima representando a arte medieval o vitral, desenhe em seu 
caderno uma mandala e faça uma linda colagem com materiais diversos. Capriche! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_(edif%C3%ADcio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade


Educação física 
Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – basquete.  
Em nossa oitava coletânea, vamos estudar um pouco sobre o 
basquete, sua história, regras além de seus fundamentos 
básicos. Podemos definir o basquete como uma modalidade 
esportiva coletiva, formada por duas equipes que buscam a 
todo o momento acertar a conhecida “bola laranja” na cesta 
da equipe adversária, sempre respeitando suas regras. Esse 
esporte é praticado em todos os continentes do mundo, está 
presente nos jogos olímpicos e atualmente o Brasil possui 
tanto equipes femininas, quanto equipes masculinas.  
 

Questão 01: Não podemos aprender sobre um esporte sem antes conhecer a sua história, 
dessa maneira, Faça um pequeno resumo sobre a história de criação do basquete, seu texto 
deve conter: local de invenção, nome do criador, ano de criação além de um motivo 
relevante para tal. 
Questão 02: Nesse momento, vamos descobrir os fundamentos que formam o basquete, 
sem eles, seria impossível executar seus movimentos em quadra. Quanto maior seu nível 
técnico em um determinado fundamento, maiores são suas chances de obter êxito na hora 
de jogar. Dessa maneira, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, sobre os 
principais fundamentos do basquete. 
(1) Manejo de corpo 
(2) Passe 
(3) Arremesso 

(4) Drible 
(5) Rebote  

 
(___) “Jogar” a bola no aro, pode ser com uma das mãos, um salto e na bandeja, pode ser 
realizado em movimento com passe ou com drible. 
(___) Recuperação da bola após um arremesso não convertido. 
(___) São os giros, as fintas e as corridas executadas durante a partida. 
(___) É o ato de “jogar” a bola para um companheiro de equipe, podendo ser com uma das 
mãos ou com as duas. 
(___) É o ato de quicar a bola no chão, podendo ser parado ou em progressão. 
 
Questão 03: Chegou o momento de conhecer alguns jogadores brasileiros que contribuíram 

para a evolução do basquete no Brasil, esses jogadores e jogadoras foram fundamentais para 

o crescimento do basquetebol por aqui. Observe as imagens para em seguida fazer o que se 

pede: 

 

Oscar Schmidt                          Hortência                              Nenê Hilário                     Magic Paula              

 

 

 

 Escolha um desses jogadores e faça uma biografia abordando sua carreira esportiva 

(títulos, pontos), além de citar algo que essas pessoas influenciaram para o crescimento do 

basquete no Brasil. Mínimo 15 linhas. 

 
 

 


