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Aluno(a):_______________________________________________ 
 
LÍNGUA PORTUGUES

 
* Objeto do conhecimento: variação linguística/ Morfossintaxe e Estilo 
* Habilidades: EF69LP18 e estabelecer relações entre partes do texto, identificando o 
antecedente de um pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições 
lexicais. 
 
Pronomes relativos e a coesão textual 

 
 
Você já conheceu diversas classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigo, pronomes, dentre 
outras. Elas são fundamentais para estabelecer uma relação importante no texto: a coesão. 
O que é coesão textual? Qual sua importância para a construção do texto? 
A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. 
Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por 
consequência, o entendimento. 
Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os 
advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. 
Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões que 
têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são 
chamados de elementos de coesão. 
 
Leia o depoimento abaixo. 
 
“Um dos poucos motivos que me faziam ter respeito por minha mãe quando eu tinha treze anos 
era que ela conseguia enfiara as mãos nuas- sem luvas! Na pia suja para capturar uma 
colherinha perdida naquela água horrorosa cheia de gordura. 
Com as mãos nuas, sem luvas! 
Aquilo sim é que era coragem!” 
(Roberto Fulghum) 
 



01. O que é possível deduzir sobre o enunciador (quem anuncia) no trecho a seguir: 
“Um dos poucos motivos que me faziam ter respeito por minha mãe...” 
 
02. O texto apresenta um ponto de vista sobre o que é ter coragem. 
Por que você acredita que o enunciador achava corajoso o que a mãe dele fazia? 
 
03. Releia a frase: “[...] ela conseguia enfiar as mãos nuas- sem luvas! -na pia suja [...]” 
a) Que palavra foi usada para fazer referência ao substantivo mãe que já tinha sido citado na frase?  
b) A que classe gramática pertence essa palavra?  
c) Porque você acredita que essa palavra foi utilizada? 
04. Ao dizer “aquilo sim é que era coragem”, o pronome aquilo refere-se a quê? 
 
05. Que palavra poderia ser usada no lugar do <para dar coesão à frase? Tinha respeito por 
minha mãe < ela enfiava a mão na água suja sem luvas. 
 
Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão 
relacionados. Daí denominarem-se relativos. 
 
06. Use pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só: 
a) O jogador foi convocado pelo treinador. O treinador irá à Copa do Mundo.  
b) Minha irmã comprou o material. Eu precisava desse material.  
 
07. Identifique o pronome relativo e o termo antecedente a que pertencem: 
a) No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. ____________ 
b) O carro que comprei é importado. ____________ 
c) A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. ____________ 
d) O cordão que o ladrão roubou é de ouro. ____________ 
e) A empresa que incentiva os funcionários progride. ____________ 
 
08. Leia: 
 

 

 
Disponível: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/> 
 
 
09. Observe a estrofe da canção: 
Há uma voz que canta 
Uma voz que dança 
Uma voz que gira 
 

 
 
 
a) Identifique a que se refere o pronome relativo 
destacado em: “Olá, Miguelito, aonde vai tão 
satisfeito?” 
 
 
 
 
b) Por que foi empregado “aonde” e, não, “onde”? 
Explique a diferença. 
 

a) Quantas orações há na estrofe acima? 
b) Identifique os pronomes relativos presentes nessa estrofe. 
c) Qual termo está sendo retomado pelo pronome relativo? 
 



10.Leia a tira abaixo e responda: 
                                                                              

 

 
 
11. Leia a tira abaixo e responda: 
 

 
 
Observe a fala do Calvin no primeiro quadrinho:  
 
A quem se refere o pronome ela?   
 
Pronome possessivo é o tipo de pronome que faz uma referência às pessoas do discurso 
indicando uma relação de posse. Identifique o pronome possessivo empregado na tira. 
 
 
12. Leia a tira a seguir:  
 

 
 
a) Identifique o pronome relativo empregado na tira.  
 
b) Qual é o seu antecedente?  
 

Observe as palavras destacadas nestas expressões: 
estas roupas, seu pai, alguns minutos, sua foto, 
nossos cartões, todo mundo. Identifique: 
 
As que indicam posse de alguma coisa 
 
 
A que situa ou localiza alguma coisa 
 
 
As que se referem a alguma coisa de modo vago, 
impreciso 
 
 
No 4°. Quadrinho, há uma palavra na fala de Calvin 
que remete ao que foi dito no quadrinho anterior. Que 
palavra é essa?  
 



Matemática 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: 

Sequências recursivas e não recursivas: 

Multiplicação e Divisão com Monômios 

Potenciação com Monômios 

Habilidades 
EF08MA10: Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir 
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. 
EF08MA11: Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo 
por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes 
 
MULTIPLICAÇÃO 
Vamos Calcular: 

(3x²) . (2x⁵) = (3 . x . x) . (2 .x.x.x.x.x.)= 3 .2 x.x.x.x.x.x.x = 6x⁷ 
Conclusão: multiplicam-se os coeficientes e as partes literais 
 
Exemplos 

a) (3x⁴) . (– 5x³) = – 15x⁷                                        c) (– 2y⁵) . (– 7y ) = 14y⁶ 
b) (– 4x) . (+ 3x) = – 12x²                                       d) (3x) . ( 2y) = 6xy 
  
EXERCÍCIOS 
1) Calcule: 
a) (+ 5x) . (– 4x²)                                                        g) (+ 4x²) . (+ 5x³)                     
b) (– 2x) . (+ 3x)                                                         h) (2y) . (– 7x)                          
c) (+ 5x) . (+ 4x)                                                           i) (– 2x) . (– 3y) 
d) (– n) . (+ 6n)                                                            j) (+ 3x) . (– 5y) 
e) (– 6x) . (+ 3x²)                                                        k) (– 3xy) . (– 2x) 
f) (– 2y) . (5y) 
 
 
DIVISÃO 
Vamos calcular: 

(15x⁶) : (5x²) = 15 . x . x . x. x. x. x : 3 . x . x= 3 . x . x . x . x= 3x⁴ 
Conclusão: dividem-se os coeficientes e as partes literais 
 
Exemplos 

a) (21x⁶) : (– 7x⁴) = – 3x²               b) (– 10x³) : (– 2x²) = + 5x               c) (– 15x³y) : (– 5xy) = + 3x² 
 
 
EXERCÍCIOS 
1) Calcule os quocientes: 

a) (15x⁶) : (3x²)                                                         h) (– 8x) : (– 8x)               
b) (16x⁴) : (8x)                                                          i) (– 14x³) : (+ 2x²)              
c) (– 30x⁵) : (+ 3x³)                                                   j) (– 10x³y) : (+ 5x²)  

d) (+ 8x⁶) : (– 2x⁴)                                                    k) (+ 6x²y) : (– 2xy)     

e) (– 10y⁵) : (– 2y)                                                    l) (– 7abc) : (– ab) 
f) (– 35x⁷) : (+ 5x³)                                                 m) (15x⁷) : (6x⁵) 
g) (+ 15x⁸) : (– 3x²)                                                 n) (20a³b²) : (15ab²) 
 
 
 
 
POTENCIAÇÃO 
Vamos calcular: 

(5a³m)² = 25 a⁶m 



Conclusão : Para elevarmos um monômio a uma potência, elevamos cada um de seus fatores a essa 
potência. 
Exemplos 

a) (– 7x)² = 49 x²                                        b) (–3x²y)³ = – 27x⁶y³ 
 
EXERCÍCIOS 
1) Calcule: 

a) (+ 3x²)²                                                            g) (2xy²)⁴                               
b) (– 8x⁴)²                                                            h) (– 4x²b)²                           
c) (2x⁵)³                                                                i) (– 3y²)³                              
d) (3y²)³                                                               j) (– 6m³)² 

e) (– y²)⁴                                                              k) (– 3x³y⁴)⁴ 
f) (– mn)⁴                                                             l) (– 2x²m³)³ 
 
RAIZ QUADRADA 
Aplicando a definição de raiz quadrada, temos: 

a) √49x² = 7x, pois (7x)² = 49x²                              b) √25x⁶ = 5x³, pois (5x³)² = 25x⁶ 
Conclusão: para extrair a raiz quadrada de um monômio, extraímos a raiz quadrada do coeficiente e 
dividimos o expoente de cada variável por 2 
 
Exemplos: 

a) √16x⁶ = 4x³                                        b) √64x⁴b² = 8x²b 
Obs: Estamos admitindo que os resultados obtidos não assumam valores numéricos negativos 
 
EXERCÍCIOS 
1) Calcule 

a) √4x⁶                                                                      f) √49m¹⁰                                                           
b) √x²y⁴                                                                    g) √9xb²                    

c) √36c⁴                                                                    h) √9x²y²                    
d) √81m²                                                                   i) √16x⁸ 
e) √25x¹² 
 

GEOGRAFIA 
Objetivos do conhecimento: A regionalização do continente americano 

Habilidades a serem alcançadas: Conhecer as formas de regionalização do continente e observar 
como essas regionalizações interferem na questão cultural e econômica. 
  

A regionalização do continente americano 
 
A América Latina é concebida a partir de duas principais divisões regionais: uma obedece ao critério 
da localização e posição geográfica, outra obedece a critérios culturais e econômicos. A primeira divide 
o continente em América do Sul, Central e do Norte. A segunda divide em América Latina e Anglo-
saxônica. Divisão Física Tendo como critério a posição física dos continentes no que se refere às suas 
respectivas latitudes e respeitando, ainda, as divisões político-nacionais, a América é dividida em 
América do Norte, Central e do Sul. 
 A América do Norte é composta por Estados Unidos, Canadá e México. 
 A América Central é formada por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, 
Panamá, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, 
Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago.  
Já da América do Sul fazem parte: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, 
Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.  
Além da posição latitudinal, nota-se também a configuração dos formatos do continente americano, 
notadamente marcado por duas grandes porções de terras ligadas por outra parte menor. Além disso, 
nessa divisão, cada parte encontra-se sobre uma placa tectônica distinta. 
 Divisão sociocultural 
 



 A divisão sociocultural da América divide esse continente em América Anglo-Saxônica e América 
Latina. Na primeira região, encontram-se apenas Estados Unidos e Canadá; na outra, todos os demais 
países do continente americano. É comum ouvir que os principais critérios dessa divisão são o idioma 
e a diversidade étnica, entretanto, isso não é totalmente verdadeiro. Os idiomas da América Anglo-
Saxônica, de acordo com essa divisão, seriam aqueles de origem inglesa ou saxônica, no caso o 
Inglês. No entanto, uma parte do Canadá fala o Francês – língua de origem latina –, que é, inclusive, 
um dos idiomas oficiais do país. Além disso, alguns estados dos EUA adotam outros idiomas oficiais 
além do inglês, como o próprio Francês e o Espanhol, outra língua de origem latina. Além disso, nem 
todos os países da América Latina utilizam idiomas de origem latina. É o caso, por exemplo, do 
Suriname, que fala Holandês, e de alguns países da América Central que adotaram o inglês como 
idioma oficial. Isso sem contar as inúmeras línguas pré-colombianas utilizadas por povos indígenas, 
algumas delas também adotadas oficialmente (como o guarani, no Paraguai). Essa divisão das 
Américas, por sua vez, também não obedece à distribuição étnica da população, como muitos autores 
argumentam, uma vez que desconsidera uma infinidade de etnias, muitas delas nativas, que habitam 
o continente. Na verdade, o principal fator que divide essas duas Américas é o econômico. Enquanto 
os anglo-saxões possuem economias mais desenvolvidas, os latinos apresentam economias 
subdesenvolvidas ou emergentes. 
 
América: desigualdades economias e sociais entre latinos e anglo-saxões  
 
 A divisão sócio-econômica do continente americano classifica a América em duas regiões: América 
Anglo-Saxônica e América Latina. Mas por que nosso continente é separado dessa forma? A 
regionalização sócio-econômica divide os países a partir do desenvolvimento econômico e social. Na 
atualidade, é facilmente observável uma diferença no nível de desenvolvimento econômico e social 
dos países da América Anglo-saxônica se comparado aos países da América Latina. Os dados do 
Índice de Desenvolvimento Humano todos os anos apresentam quase sempre o mesmo resultado: 
Canadá e Estados Unidos com os melhores índices de desenvolvimento do continente americano. 
Mas por que a América Anglo-saxônica é mais desenvolvida do que a América Latina? Sem dúvida 
são perguntas importantes e complexas de ser respondidas. Porém, alguns fatores podem nos ajudar 
a entender melhor isso. O modelo colonial, por exemplo, contribui para isso. Enquanto Estados Unidos 
e Canadá foram, na sua maioria, colônias de povoamento, todos os demais países da América foram, 
predominantemente, colônias de exploração. As colônias de exploração eram desenvolvidas por 
imigrantes que tinham como propósito, proporcionar uma vida melhor para aqueles que viviam na 
própria colônia. Por isso, buscavam o desenvolvimento econômico e social da colônia. Quando a 
colônia se transformou em país, tudo que tinha sido desenvolvido na colônia ficou como herança aos 
países que surgiam. As colônias de exploração, por outro lado, eram desenvolvidas para gerar 
riquezas para os países da Europa. Assim, não tinham nenhum tipo de compromisso com a qualidade 
de vida de quem vivia nas colônias. Dessa forma, pouco se investiu nessas colônias, e quando elas 
se transformaram em países, receberam como herança uma infraestrutura insignificante. Um país não 
se torna desenvolvido apenas por ter sido colônia de povoamento. Da mesma forma que um país não 
é subdesenvolvido apenas por ter sido colônia de exploração. Do período em que eram colônias aos 
dias atuais muita coisa aconteceu na história dos países americanos. O modelo colonial sem dúvida 
influenciou, porém não determinou o que cada país seria no futuro. Sem dúvida, as atuais decisões 
políticas contribuem para manter essa desigualdade entre os países.  
 
Atividades: 
 
1)Complete:  
a)América Latina e América Anglo-Saxônica são divisões do Continente Americano que seguem as 

características---------------------------------------------- do continente. Em contrapartida a divisão em 

América do Norte, América Central e América do Sul levam em consideração os critérios ---------------- 

 

 
 



2)Estados Unidos e Canadá são países de língua inglesa que passaram pelo processo de 
colonização de povoamento. Essa parte do Continente Americano é chamada de: 
 a) América Latina  
 b) América Central  
 c) América do Sul 

 d) América Anglo-Saxônica 
 e) América do Norte  

 
3) O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república constitucional federal. É 
o quinto maior pais das Américas em extensão. O México, dentro dos critérios de 
regionalização físicos e socioeconômicos está localizado:  
a) na América do Sul e na América Anglo-Saxônica.  
b) na América Central e na América Latina.  
c) na América do Norte e na América Anglo-Saxônica. 
d) na América do Norte e na América Latina 
 
4) Responda as perguntas abaixo: 
a)Explique como é feita a divisão sociocultural do continente americano. 
b)Qual é a diferença entre a divisão sociocultural e a divisão socioeconômica? 
c) O continente americano, no período de sua colonização, contou com dois tipos distinto de 
colonização: Povoamento e Exploração. Caracterize esses dois tipos. 
d) Leia a frase a seguir: 
 
“ ...Um país não se torna desenvolvido apenas por ter sido colônia de povoamento. Da mesma 
forma que um país não é subdesenvolvido apenas por ter sido colônia de exploração.” 
*  Você concorda com ela? Justifique. 
 

História 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Independência da América Espanhola. 

Objetivos de aprendizagem: (EF08HI10) Identificar e explicar os protagonistas e a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

(EF08HI11/ES) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas 

lutas de independência nos Estados Unidos, no Brasil, na América espanhola e no Haiti, compreendendo o 

conceito de nação e Estado no passado e no tempo presente, como questões de terras, conflitos étnicos, culturais 

e religiosos, considerando o contexto latino-americano. 

 

LEIA COM ATENÇÃO: 

A Independência da América Espanhola. 

Os antecedentes históricos 

 
A partir do século XVI, a Espanha colonizou várias regiões da América. O sistema de colonização 
espanhola baseado na exploração dos recursos naturais e minerais das áreas dominadas. Os povos 
americanos (incas, astecas, maias e outros nativos) foram dominados, perderam suas terras e 
tiveram que seguir a cultura imposta pelos espanhóis. Estes povos nativos também tiveram que 
trabalhar de forma forçada para os colonizadores da Espanha. 
A administração implantada pela Espanha nas colônias americanas era totalmente controlada pela 
metrópole e tinha por objetivo principal a obtenção de riquezas. As leis e suas aplicações eram 
definidas pela coroa espanhola e, portanto, serviam aos seus interesses políticos e econômicos.  
No campo econômico o controle da metrópole sobre as colônias americanas era rígido. Os colonos 
só podiam comprar e vender produtos da Espanha. Esta espécie de pacto colonial era altamente 
desfavorável aos colonos americanos, pois acabam sempre vendendo a preços baixos e comprando 
a preços altos, gerando grandes lucros aos espanhóis. 
 
As lutas pela Independência da América Espanhola 
Diante da exploração e injustiças adotas pela Espanha na América, a partir do século XVIII 
começa a brotar um movimento de resistência nas colônias, liderado pelos criollos. Estes eram 
filhos de espanhóis nascidos na América. Além dos laços culturais que tinham com o continente 



americano, viam na independência uma forma de obtenção de poder político. Muitos destes 
criollos eram comerciantes e, através da independência poderiam obter liberdade para seus 
negócios, aumentando assim seus lucros. Vale lembrar também que muitos criollos estudaram 
na Europa, onde tomaram contato com os ideais de liberdade propagados pelos iluministas. 
No século XVIII, várias revoltas emancipacionistas ocorreram em diversas colônias americanas, 
lideradas em sua maioria pelos criollos. Porém, todas elas foram reprimidas com força e violência 
pela Espanha. 
 
Processo de independência e suas principais características: 
O processo de independência ganhou força no começo do século XIX, aproveitando a fragilidade 
política em que se encontrava a Espanha, após a invasão das tropas napoleônicas. As lutas pela 
independência ocorreram entre os anos de 1810 e 1833. 
Vale ressaltar que o grau de insatisfação e revolta da população americana com o domínio 
espanhol havia atingido o ponto máximo no começo do século XIX. Foi nesta época também que 
os criollos conseguiram organizar movimentos emancipacionistas em todos os vice-reinos. 
Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência das colônias espanholas 
foi violento, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As guerras de independência 
geraram milhares de mortes de ambos os lados. 
Os movimentos de independência, embora liderados pelos criollos, contou com a participação de 
negros, mestiços, brancos das camadas mais pobres e até mesmo de indígenas. 
As colônias estavam divididas administrativamente em quatro vice-reinos (Nova Granada, Nova 
Espanha, Rio da Prata e Peru) e quatro capitanias-gerais (Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba). 
Após o processo de independência, estes vice-reinos foram divididos e tornaram-se países. O 
vice-reino do Rio da Prata, por exemplo, transformou-se, após ser dividido, nos atuais: Paraguai, 
Argentina, Bolívia e Uruguai. 
Enquanto o Brasil seguiu o sistema monárquico após sua independência em 1822, os países que 
se formaram com a independência das colônias espanholas adoram a República. 
Principais líderes 
Os principais líderes das lutas pela independência nos países da América Espanhola foram 
Simón Bolivar e San Martín. 
- Simón Bolivar: militar e político venezuelano, foi de fundamental importância nos processos de 
independência da Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá e Peru. Ganhou em 1813, na 
Venezuela, o título honorífico de Libertador. 
- José de San Martín: general argentino, foi decisivo nos processos de independência da 
Argentina, Chile e Peru. 
Principais consequências: 
- Ascensão política dos criollos nas ex-colônias; 
- Conquista da liberdade econômica, que favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia 
- Criação de dependência econômica com relação à Inglaterra, maior potência mercantil do século XIX; 
- Infelizmente, a independência política não significou a diminuição das desigualdades e 
injustiças sociais nas ex-colônias espanholas. A pobreza e miséria continuaram como realidade 
para grande parte da população; 
- Instalação do sistema republicano em que, através das eleições, as elites se perpetuavam no 
poder. 

ATIVIDADES. 

1. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação 
espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das 
independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção 
de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual 
das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas estas elites? 

a) Chapetones. 
b) Burgueses. 
c) Aristocratas. 
d) Criollos. 



2. Faça uma pesquisa e no seu caderno, copie e complete o quadro a seguir com informações 
sobre a atuação de Simón Bolívar e San Martín no processo de independência das colônias 
espanholas na América. 

 

3. Marque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas falsas. Depois, corrija as afirmativas falsas de 
modo que se tornem verdadeiras.  

a) O processo de independência dos países da América espanhola possuiu apenas causas internas, 
não tendo relação com o que ocorria na Europa. ( )  

b) O processo de independência da América espanhola contou com lideranças criollas, e esses líderes 
foram chamados de “libertadores da América”. ( )  

c) Os altos cargos da administração espanhola na América, assim como altos cargos eclesiásticos e 
militares, poderiam ser ocupados por qualquer cidadão das colônias espanholas. ( )  

d) Brasil, México e Argentina são países da América espanhola. ( ) 

 

4. Como estavam divididas administrativamente as colônias durante o processo de 
independência e cite os nomes? 

 
 

CIÊNCIAS 

OBJETO DO CONHECIMENTO-  PROTEOSES/ REINO PROTOCTISTA 

DICA DE AULA:  

https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg&t=34s 

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

Trataremos neste roteiro sobre outro grupo de microorganismos que fazem parte dos Reinos Simples. 

Nas bactérias entendemos um pouco do reino Monera (seres unicelulares e procariontes) e agora com 

os protozoários (do latim: animais primeiros ou antes dos animais), entenderemos um pouco do Reino 

Protoctista ou Protista (reino dos seres uni e pluricelulares e eucariontes, que incluem além dos 

protozoários, também as algas unicelulares- microscópicas; e pluricelulares- macroscópicas). 

Os protozoários, seres vivos unicelulares e heterótrofos, também fazem 
parte, assim como determinadas algas, do reino Protista. Alimentam-se tanto 
de microrganismos vivos (bactérias, algas e outros protozoários) como de 
matéria orgânica de organismos mortos, atuando como decompositores. A 
maioria dos protozoários é aquática e de vida livre, sendo encontrada em 
ambientes de água doce e marinhos. Existem espécies parasitas, que vivem 
no interior de outros seres vivos, em muitos casos causando doenças. Há 
também protozoários associados a outros seres vivos sem lhes causar 
prejuízos, como algumas espécies de amebas encontradas no intestino 
humano, e, em alguns casos, beneficiando-se mutuamente, como acontece 
com certos protozoários flagelados que vivem no intestino de alguns cupins e que digerem a celulose. 
Um protozoário pode se reproduzir por meio do processo de fissão ou divisão binária, no qual sua 
célula cresce e se divide em duas, cada qual com as mesmas características da original. 

https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg&t=34s


 
Os protozoários movimentam-se de variadas maneiras: por meio da 
emissão de prolongamentos citoplasmáticos, os pseudópodes (falsos 
pés), por meio de cílios (prolongamentos curtos e numerosos) ou de 
flagelos (prolongamentos longos e em menor número). Existem ainda 
algumas espécies que são desprovidas de estruturas de locomoção. A 
presença e o tipo de estruturas especializadas na locomoção são 
utilizados como critério de classificação dos protozoários. Veja a seguir 
alguns representantes dos quatro grupos principais: flagelados (possuem flagelos, como o 
Tripanossoma cruzi, protozoário causador da Doença de Chagas), ciliados (possuem cílios, como o 
Paramecium sp.), rizópodes (possuem pseudópodes, como a Entamoeba histolytica - ameba, 
protozoário causador da Amebíase ou Disenteria amebiana.), esporozoários (não possuem meio de 
locomoção, como o Plasmódium vivax, protozoário causador da doença Malária). 
  As proteoses (doenças causadas por protozoários) mais conhecidas são: 

PROTEOSES TRANSMISSÃO/CONTÁGIO PREVENÇÕES/PROFILAXIAS 

DOENÇA DE CHAGAS; 
 

Ao coçar o local da picada do 
inseto barbeiro espalha na corrente 
sanguínea as fezes deste inseto, 
onde se encontra o protozoário 
Tripanossoma, causador da doença  

Combate ao barbeiro evitando 
construções de barro e pau, 
tratamento do doente 

AMEBÍASE OU DISENTERIA 
AMEBIANA 

Água e alimentos contaminados Água tratada e saneamento básico; 
higiene pessoal; tratamento do 
doente. 

GIARDÍASE; Água e alimentos contaminados Água tratada e saneamento básico; 
higiene pessoal; tratamento do 
doente 

MALÁRIA OU PALUDISMO, 
IMPALUDISMO, MALEITA 

Picada do mosquito Anopheles Combate ao mosquito, tratamento 
do doente; vacinação. 

ÚLCERA DE BAURU OU 
LEISHMANIOSE CUTÂNEA OU 
TEGUMENTAR 

Picada das fêmeas do mosquito 
palha. 

Combate ao inseto e tratamento do 
doente. 

 

Também do Reino Protoctista, junto com os protozoários, as algas formam um grupo de seres vivos 
muito numeroso e diversificado. 
São seres vivos autótrofos fotossintetizantes. Há espécies unicelulares e pluricelulares. As espécies 
pluricelulares formam estruturas, os talos. Apresentam clorofila e outros pigmentos capazes de captar 
a energia da luz do Sol, essencial para o processo de fotossíntese. 
As algas são encontradas, principalmente, em ambientes aquáticos (marinhos e de água doce) e, 
algumas, em ambientes terrestres úmidos. Podem viver associadas a outros organismos, em uma 
relação de benefícios mútuos, como os liquens (associação entre fungos e algas verdes ou 
cianobactérias). Algas unicelulares que vivem na água com outros microrganismos aquáticos autótrofos 
formam o fitoplâncton, que constitui a base da maioria 
das cadeias alimentares aquáticas e é o maior 
responsável pela reposição do gás oxigênio 
atmosférico. Além de sua relevância ecológica, as 
algas também têm grande importância econômica, 
sendo utilizadas, por exemplo, na alimentação (geleias 
e gelatinas, sashimis) e como matéria-prima para a 
indústria farmacêutica e de produtos químicos, de 
higiene pessoal (batons) e de cosméticos (cremes). Elas podem se reproduzir de forma assexuada por 
fragmentação dos talos (algas pluricelulares) e por divisão binária (algas pluricelulares), como também, 
de forma Sexuada pela fusão de gametas. 
OBS- A grande proliferação de algas diatomáceas (algas douradas), provocam o fenômeno das marés 
vermelhas, lançando toxinas na água que provocam a morte de vários seres vivos.   
 
 



 
PRATICANDO/FIXANDO 
 
1- 

 

 

2-Relacione ( P) só nas doenças proteoses, indicando a prevenção: 

(    ) Candidíase                                               (    ) Sapinho 

(   ) Leishimaniose.                                         (    ) Tinha 

(   ) Tricomoníase                                           (     ) Malária 

 

3- RESPONDA :  

A) O que são PSEUDÓPODES ?   

 

B) Explique como podemos ser afetados pela doença de Chagas? Qual o protozoário que a 

causa?  

C)  

INGLÊS 

Habilidades: EF08LI03 – construir o sentido orais  

Como escolher frutos do mar em inglês 

Sea food É um termo em inglês que significa Frutos do Mar. 

Fish É um termo em inglês que significa peixe. 

Shark           É um termo em inglês que significa Cação. 

Cod É um termo em inglês que significa Bacalhau. 

Salt cod É um termo em inglês que significa Bacalhau salgado. 

Anchovies É um termo em inglês que significa Anchova. 

Tuna É um termo em inglês que significa Atum. 

Carp É um termo em inglês que significa Carpa. 

Salmon É um termo em inglês que significa Salmão. 

Sardines É um termo em inglês que significa Sardinhas. 

Shellfish É um termo em inglês que significa crustáceos. 

Shrimp É um termo em inglês que significa camarão. 

Crab É um termo em inglês que significa carangueijo. 

Crawfish É um termo em inglês que significa camarão de água doce. 

Lobster É um termo em inglês que significa lagosta. 

Mussels É um termo em inglês que significa mexilhões. 

Oyesters É um termo em inglês que significa ostras. 

Octopus É um termo em inglês que significa polvo. 

Squid É um termo em inglês que significa lula. 

Fish eggs É o termo em inglês para o nosso caviar. 
 

1) Escolha 05 frutos do mar acima e escreva uma frase com cada uma delas em inglês e 
português:  

 
2) Construa um cardápio de um restaurante em português e inglês. Faça em uma folha de 
chamex e cole em seu caderno. Esse cardápio de frutos do mar, vai para as Olimpíadas. 
Use sua criatividade.  

 

-Desenhe um Protozoário Esporozoário e enumere no 

desenho ao lado: 

( 1 ) Rizópode  ( 2  ) Ciliado   ( 3 ) Flagelado 



ARTE 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas. 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos 

trabalhar esse tema na nossa coletânea. 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

ATIVIDADE 1 

Nas olímpiadas de Tóquio 46 modalidades serão representadas através das competições. Pesquise 

três dessas modalidades e crie no seu caderno um desenho representado cada uma delas. 

 

Educação Física 

Objeto de conhecimento: Práticas corporais de aventura na natureza. 

 A prática de esportes de aventura na natureza são uma ótima opção para quem deseja se 

exercitar, mas prefere fugir do ambiente da academia. Diferente das modalidades tradicionais, os 

esportes praticados ao ar livre e em contato com a natureza são mais estimulantes e também 

proporcionam vários benefícios para a saúde. No entanto, especialistas afirmam que apesar de 

benéfica, esse tipo de atividade exige um maior preparo físico e cuidados extras com a segurança. 

As principais práticas de aventura na natureza são: Surfe, arvorismo, paraquedismo, trekking, 

escalada, rafting e rapel. 

Questão 01: Observem as imagens e abaixo delas escreva qual o tipo de esporte de aventura 

está sendo praticado. 

 

 

 

 

 

 

Questão 02: Você deverá escolher uma das sete modalidades de esportes de aventura e fazer o 

que se pede: 

a) Breve relato sobre a história da modalidade; 

b) Principais equipamentos de segurança necessários para a prática da modalidade escolhida; 

c) Pesquisar e citar dois pontos turísticos conhecidos para tal prática; 

d) Assistir um vídeo sobre tal modalidade e relatar o que achou, teria coragem de fazer por 

exemplo? 

Questão 03: Cite dois benefícios que podemos observar através da prática regular de uma dessas 

modalidades de esportes de aventura. 

Questão 04: Para finalizar nossa coletânea, nesse mês os jogos olímpicos de Tóquio serão 

jogados! Você deverá assistir pelo menos uma competição que será transmitida pela tv ou internet 

e fazer um breve relato sobre o que achou daquela competição. 


