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Professor: Tiago Ferreira Soares 

Aluno (a):___________________________________________________________ 

Conteúdo: Agricultura 
Objetivo: Compreender a agricultura como uma atividade produtiva de grande 
importância na vida social e econômica de uma comunidade, destacando as duas 
vertentes principais: a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. 
Metodologia: Leitura textual logo após atividade de fixação.  

Agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais 

destinados à alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e 

ornamentação. A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o 

homem, pois é a partir dela que temos o nosso sustento. Existem três fatores ligados à 

produção agrícola: o físico, como o solo e o clima; o fator humano, que corresponde à 

mão de obra em seu desenvolvimento; e o fator econômico, que se refere ao valor da 

terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. 

Dentre os fatores naturais, sem dúvida, o clima é o que exerce maior influência no 

desenvolvimento da agricultura. Caso a chuva atrase, por exemplo, a lavoura fica 

comprometida; se chover excessivamente, a mesma também será prejudicada. 

Outro elemento natural indispensável para a agricultura é o solo. Esse é um recurso 

mineral renovável essencial para os vegetais, uma vez que é nele que a planta se 

desenvolve e retira nutriente e água para a germinação, crescimento e produção de 

frutos.                                      Entenda o esquema 

O fator humano está ligado 

diretamente com a força de 

trabalho empregada no plantio, 

nos cuidados e na colheita. 

Desta forma, é possível 

verificar o tipo de mão de obra 

aplicada, a quantidade, a 

qualificação e também as 

relações de trabalho 

estabelecidas entre o 

empregado e o empregador, as 

quais são determinadas pelo 

nível tecnológico inserido na 

produção.  

Assim, quanto mais 

mecanizada e desenvolvida for 

à propriedade, menor será a 
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necessidade de mão de obra. A seguir, as duas principais vertentes da agricultura: 

primitiva ou de subsistência e comercial ou monocultora. 

 Agricultura de subsistência: tem a finalidade de fornecer alimento e matéria-prima 

para os trabalhadores que estão envolvidos na produção e gerar uma produção 

excedente para ser comercializada no mercado local. 

 Agricultura comercial: é destinada à exportação ou mesmo ao mercado interno, 

na qual se usa grandes extensões de terra com aplicação de tecnologias que 

alcançam elevados índices de produtividade. 

No campo existem duas formas de trabalho e remuneração: 

 Na primeira, o trabalho desempenhado não gera um salário fixo, o trabalhador 

recebe um lugar para morar e também o direito de plantar na propriedade de 

terceiros. Da colheita, o trabalhador recebe um percentual, ficando o restante com 

o dono da propriedade rural. 

 Na segunda, existe o pagamento de salário, essa relação de trabalho pode ser 

temporária ou não. Essas práticas variam de acordo com o nível de 

desenvolvimento da região. 

 Os recursos financeiros aplicados na produção agrícola são de suma importância 

para o modelo de agricultura que se pretende desenvolver. Em áreas onde a 

agricultura é praticada de maneira comercial ocorre a utilização de insumos 

agrícolas (fertilizantes, agrotóxicos e maquinários), elementos que favorecem o 

aumento significativo da produção, sem que haja a necessidade de se empregar 

muita mão de obra. Na agricultura de subsistência, a quantidade de trabalhadores 

é elevada, pois não há máquinas para a realização do trabalho, a produtividade é 

baixa diante da quase inexistência de tecnologias inseridas no sistema produtivo.  

 Esses fatores provocam uma grande disparidade, pois as grandes propriedades 

rurais destinam suas produções para o mercado externo e para as indústrias, o 

que faz com que o abastecimento interno fique prejudicado. 

Atividade  

1- O meeiro constitui, no Brasil, um tipo característico de trabalhador rural: 
  

a) de cuja terra é coproprietário. 

b) que recebe em pagamento metade do salário pago na região. 

c) que recebe em pagamento metade dos lucros do proprietário. 

d) que paga ao proprietário metade do aluguel da terra ocupada. 

e) que entrega ao proprietário metade do que produziu.  

2- Explique quais foram os efeitos das inovações tecnológicas industriais sobre a 

agricultura. 

3- Pesquise na internet, quais são os tipos de agricultura e destaque seu ponto de 

vista.  

Bons estudos!!! Professor Tiago Ferreira.  
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Escola Municipal Lacerda de Aguiar                             7ª CAP.  

Disciplina: Ciências                                                       Data: 30 de junho de 2020 

Série: 6ª Etapa 7º ano                                                   Devolutiva: 03  de julho 2020 

Professor: Tiago Ferreira Soares 

Aluno (a):___________________________________________________________ 

Conteúdo: Relações ecológicas                                                                          Parte 02  
Objetivo: Compreender o que são as relações ecológicas relacionando as diferenças 
entre relações intraespecíficas e interespecíficas e harmônicas e desarmônicas. 
Metodologias: Com base nos conteúdos administrados na coletânea anterior, responda 
as atividades abaixo:  
Atividade  

O que aprendi 

1- Observe a ilustração do naturalista 

alemão Ernst Haechek e responda:  

a) Qual o ecossistema e o habitat dos 

anfíbios representados na imagem?  

________________________________________________________________ 

b) Na ilustração, foi representada uma população ou uma comunidade de sapos? 

Justifique sua resposta.  

________________________________________________________________

________________________________ 

c) Quais fatores bióticos representados na imagem?  

________________________________________________________________ 

d) Qual é o tipo de relação existente entre os sapos da imagem?  

I. (    ) Competição interespecífica.  

II. (    ) Canibalismo. 

III. (    ) Competição interespecíficas.  

2- Quando nascem, as tartarugas marinhas precisam andar da areia até o mar. 

Nessa situação, algumas espécies de caranguejos e pássaros podem se 

alimentar delas. Os animais que se alimentam das tartarugas podem ser 

classificados como:  

a) Herbívoros  
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b) Carnívoros 

c) Produtores  

d) Insetívoros  

3- Se todos os organismos fotossintetizantes (plantas e algas) de nosso planeta 

deixassem de existir, quais seriam as consequências para os seres humanos e 

para os outros seres vivos?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4- Classifique os seres vivos da cadeia alimentar a seguir de acordo com o nível 

trófico e desenhe setas com os tamanhos  adequados para indicar as 

transferências de energia entre os níveis tróficos.  

 

 

___________                    

_______________                    ________________                      ______________ 

  

Imagine que a população de gafanhotos desse 

ecossistema desse ecossistema diminui drasticamente 

devido à competição com uma espécie exótica. se o 

pássaro não se alimentar dessa nova espécie de inseto, 

quais poderiam ser as consequências para essa cadeia?  

a) A população de serpentes diminuir.  

b) A população de pássaros aumentar.  

c) A população de pássaro migrar.  

d) A população de pássaro diminuir.  

5- Analise a imagem e elabore uma legenda que descreva o problema representado 

nela e uma forma de prevenção.  

Que não é comum; que 

expressa extravagância 

ou excentricidade: animal 

exótico. Não natural; que 

não nasceu no país nem 

na região onde habita; 

estrangeiro, importado: 

vegetação exótica. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Bons estudos!!! Abraço Professor Tiago Ferreira  
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Conteúdo: Sistema respiratório humano (fisiologia) – Funcionamento do sistema.  

Objetivo: Entender a fisiologia do sistema respiratório humano.   

Metodologia: Realização da leitura e a construção da atividade de fixação e de reflexão. 

O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do 

meio ambiente e a liberação do gás carbônico.  Além disso, esse sistema 

está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores e 

relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um 

dos órgãos do sistema respiratório. 

Entendendo melhor 

 O sistema respiratório é um sistema relacionado com a captação de oxigênio e 

liberação de gás carbônico para o meio. 

 O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções: uma parte condutora e 

uma parte respiratória. 

 Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. 

 Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares 

e alvéolos. 

 Na porção respiratória ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do 

meio externo é disponibilizado para o sangue, e o gás carbônico entra no sistema 

respiratório para realizar o caminho inverso ao do oxigênio e ser eliminado para o 

meio. 

 A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios: a inspiração e 

expiração. 

 A respiração é dependente do centro respiratório no bulbo. 

Atividades  

1- Uma pessoa acometida pela gripe suína teve o quadro clínico agravado por uma 

pneumonia viral que levou à inflamação pulmonar, com acúmulo de líquido e decorrente 

obstrução nas unidades funcionais dos pulmões. Nessas circunstâncias, é correto 

afirmar que ficou prejudicado o acesso do oxigênio à (aos).  

a) laringe e à faringe. 

b) traqueia e aos alvéolos. 

c) faringe e aos bronquíolos. 

d) bronquíolos e aos alvéolos. 

e) brônquios e à traqueia. 
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2- O controle da frequência respiratória humana é feito pelo ____________ baseado na 

taxa de____________ sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de 

____________ . 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os espaços da frase 

anterior. 

a) cérebro; O2; oxiemoglobina. 

b) cerebelo; CO2; carboemoglobina. 

c) bulbo; CO2; bicarbonato. 

d) cerebelo; O2; oxiemoglobina. 

e) cérebro; CO2; bicarbonato. 

3- A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. 

Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do 

sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. 

a) A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por 

captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. 

b) A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer 

a filtração e o aquecimento do ar inspirado. 

c) A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o 

processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para 

o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. 

d) A figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por 

absorver o gás carbônico do ar atmosférico e transferi-lo para o sangue através do 

processo de hematose. 

 

4- Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. 

Nesse local encontramos pelos e muco que: 

a) atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. 

b) atuam resfriando e umedecendo o ar. 

c) atuam auxiliando no processo de hematose. 

d) atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra entrada de micro-organismos. 

 

Bons estudos! Abraço Professor Tiago Ferreira Sares... 
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Escola “Lacerda de Aguiar”                                           7ª CAP.  

Componente curricular: Ciências                                   Data: 30 de junho de 2020 

Série: 8ª Etapa 9º ano                                                   Devolutiva: 03 de julho 2020 

Professor: Tiago Ferreira Soares 

Aluno (a):___________________________________________________________ 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Eletricidade, Cargas elétricas, Processo de 

eletrização.  

Habilidades/Objetivos: Compreender a sequência de fatos que de uma forma 

contribuiu para o estudo dos processos de eletrização, bem como a compreensão das 

cargas elétricas e os tipos de eletricidade.   

Orientação/Atividade: Assistir as vídeo aulas que se encontra no Youtube e em minha 

pagina no facebook (conforme disponibilizarei no grupo whatsapp). Após realizar as 

atividades de Fixação e reflexão, em conformidade aos as assuntos mencionados no 

vídeo e no fragmento textual presente neste arquivo.  

 Link de acesso a vídeo aula. 
                                            https://www.youtube.com/watch?v=sSIywJv8wrk 

 Página de acesso ao facebook – (Tiago Thais Soares) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sSIywJv8wrk
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Leia atentamente  
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Atividade 

1- Um átomo de enxofre tem 16 prótons em seu núcleo. Quantos elétrons esse 

átomo deve ter para estar  

a) Negativamente carregado? _____________________________________ 

b) Positivamente carregado? ______________________________________ 

c)  Neutro? _________________________________ 

2- Sobre a natureza elétrica da matéria, analise as afirmativas e escreva V para as 

verdadeiras e F para as falsas.  

a) (     ) Os átomos podem doar e receber elétrons. 

b) (     ) Um corpo neutro tem maior quantidade de elétrons do que prótons. 

c) (     ) Os prótons apresentam carga positiva e se localizam no núcleo.  

d) (     ) Um corpo fica carregado positivamente quando perde prótons.   

e) (    ) Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. 

f) (     ) Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado.  

3- Analise o esquema do principio da atração e repulsão – lei de Du Fay. Ao 

aproximarmos corpos eletricamente carregados de cargas correm os fenômenos 

de atração e repulsão. Diante da imagem responda.  

1ª sequência: __________________________ 

 

2ª sequência: __________________________ 

        

3ª sequência: __________________________ 


