
EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

1ª Coletânea  - 1º Bimestre – 1º Semestre de   2021   
 6ª Etapa (7º ano)- EJA       

Língua Portuguesa
Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Samuel Muniz Guimarães

Componente Curricular:  Língua Portuguesa

Objeto de conhecimento:  Estrutura e Formação das Palavras

TEXTO: “Notícia de Jornal”

Tentou contra a existência
Num humilde barracão
Joana de Tal
Por causa de um tal João.
Depois de medicada, 
Retirou-se pro seu lar;
E aí a notícia
Carece de exatidão.
O lar não mais existe,
Ninguém volta ao que acabou.
Joana é mais uma mulata triste 
que errou.
- errou na dose, errou no amor,
Joana errou de João.
Ninguém notou, ninguém morou
Na dor que era o seu mal:
- A dor da gente não sai no jornal

                             (Luís Reis e Haroldo Barbosa)

Estudo do texto:
1 . Qual o significado do verso: “Tentou contra a existência”? ......................................................
....................................................................................................................................................
2 . Qual teria sido a razão de sua atitude? ...................................................................................
...................................................................................................................................................
3 . Qual a palavra que indica a condição social humilde de Joana e de 
João?................................
4 . Por que a notícia “carece de exatidão” ao afirmar que Joana se retirou para o seu lar?
.......................................................................................................................................................



5 . Uma as duas orações abaixo utilizando a conjunção que julgar apropriada. (e, mas, porém)
O lar de Joana não mais existia. Ela não podia voltar a ele.  .................................. ....................
....................................................................................................................................................
6 . Qual o sentido foi empregado ao verbo morar? ......................................................................
.....................................................................................................................................................
    
Estudo gramatical 

1 . Crie uma família de palavras derivadas de:

a) casa:  ....................................................................................................................
....................................................................................…………………………………..

b) Terra:.............................................................................................................................
.....................................................................................…………………………………..

c) Crime:...........................................................................................................................
....................................................................................…………………………………..

d) Rosa:.........................................................................................................................
.....................................................................................…………………………………..

2 . Indique a base comum em cada uma das palavras da questão acima, que chamamos de 
radical.

a) Casa: ....................
b) Terra: ...................
c) Crime: ...................

d) Rosa: ................…  
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno(a): __________________________________

Professor: Cibele Costa Bona

Componente curricular: Matemática

Matemática – Uma grande criação da humanidade

    O conhecimento matemático vem sendo construído pela humanidade ao longo de 

milênios. Além da necessidade de criar ferramentas matemáticas para resolver 

problemas práticos, o ser humano é por natureza curioso. Gosta de investigar, descobrir 

e explicar coisas que acontecem ao seu redor!

    Por isso, a matemática é construída com tentativas, erros e acertos. Portanto, com 

muito trabalho. A história da matemática nos mostra períodos brilhantes, mas também 

longos períodos de pouco ou nenhum progresso.

    Claro que há nomes importantes, pessoas que construíram mais para seu 

desenvolvimento. No entanto, muitos dos conhecimentos que hoje utilizamos foram 

descobertos e aperfeiçoamento na prática pelas pessoas comuns.

    Isto é o mais legal dessa história: ela continua e nós também fazemos parte dela, pois

podemos aprender, aplicar no nosso cotidiano e ensinar aos poucos aos outros o que 

sabemos da matemática!

Números Naturais



      Nosso objetivo nessa coletânea é  fazer uma breve revisão do estudo dos números, 

com os quais você já teve contato nas séries anteriores. Além disso você terá a 

oportunidade de exercitar um pouco as operações e cálculos.

e) Efetue as adições

e) 696+38+1294=

f) 409+182+7432=

g) 88+16209+647=

h) 31+1409+601+187=

f) Considere os seguintes números:

7700     7001     7707    7077    7770

Calcule e escreva no caderno os totais obtidos:

A soma do dois menores números.

A soma dos dois maiores números.

A soma do maior número com o menor

g) Observe o quadro que indica o número de pessoas que compareceram aos jogos de um

torneio de futebol.

Jogos Público

Corinthians X Vasco 42.937

Atlético X Santa Cruz 28.498

Santa Cruz X Vasco 13.002

Atlético X Corinthians 53.261

Vasco X Atlético 61.644

Santa Cruz X Corinthians 23.809

Responda

a) Qual o jogo de menor público?

b) Qual o público total do torneio?



c) Qual foi o total de público nos jogos do Vasco?

d) Qual foi o total de público nos jogos do Corinthians?

h) Você consegue encontrar o número que está faltando?

a) 215+105+□=500

b) □+120+312=500

c) □+73+52=150

d) 92+□+38=250

i) Um motorista pretende realizar uma viagem de 2950 quilômetros em três dias. Se no 

primeiro dia percorrer 612 quilômetros e no segundo dia 1017 quilômetros, quantos 

quilômetros deverá percorrer no terceiro dia?

j) Sobre uma divida de R$ 6.000, obteve-se um desconto de R$680 e um outro desconto 

que a reduziu a R$4.320. Qual foi o valor do segundo desconto?

k) Efetue as operações 

A) 143x32

B) 225x662

C) 1308x240

D) 4700x2000

E) 1000x10000

F) 4500x2400

l) Determine

a) O dobro de 1243

b) O triplo de 1005

c) O quádruplo de 135

d) O quíntuplo de 205

m)  Efetue as divisões 

a) 465 : 3

b) 7588 : 4

c) 17640 : 5

d) 4761 : 23

e) 50633 : 31

f) 39644 : 44

n) Caminhões vão transportar 1224 tambores desde a fábrica até uma loja.   

Em cada caminhão cabem 36 tambores. Para transportar todos os tambores ao 

mesmo tempo, quantos caminhões serão necessários?
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ________________________________________ 
Professor: 
Componente Curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento/conteúdo: Classificação dos seres vivos: Os Vírus 

Os vírus 
Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por
alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da dimensão desses organismos, o
menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 nm de diâmetro, sendo ele, portanto,
menor  que  um ribossomo.  Os  vírus  são  conhecidos,  principalmente,  por  causarem várias
doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios.

Estrutura dos vírus
Os vírus são organismos que não possuem célula (acelulares), sendo sua estrutura formada
basicamente  por  proteínas  e  ácido  nucleico.  A  proteína  forma  um  envoltório  denominado
de capsídio,  que  é  formado  por  vários capsômeros e  pode  ser  usado  como  forma  de
classificação dos vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos,
helicoidais e complexos.

A  função  principal  dos  capsídios  é  proteger  o  material
genético, que  normalmente  é  de  apenas  um  único  tipo
(DNA ou RNA), apesar de alguns vírus apresentarem os dois
tipos (citomegalovírus). Diferente da maioria dos seres vivos, o
genoma  dos  vírus  é  bastante  diferenciado,  existindo
organismos com DNA de dupla fita, DNA de fita simples, RNA
de dupla fita ou RNA de fita simples. Independentemente do
tipo de material genético observado, o genoma é organizado,
geralmente, na forma de uma única molécula linear ou circular.

Sendo assim, de maneira resumida, podemos dizer que os vírus são compostos por:

o) ácido nucleico (DNA, RNA ou os dois);
p) capsídeo;
q) envelope membranoso (presente apenas em alguns tipos de vírus)

Os vírus são seres vivos?
Os vírus são organismos acelulares e, apesar de não possuírem célula, são extremamente
dependentes  dessas  estruturas,  uma  vez  que  não  possuem  metabolismo  próprio  e  não
apresentam  nenhuma organela.  Ao  parasitarem uma  célula,  eles  induzem a  produção  de
material  genético  viral  e  proteínas,  controlando  o  metabolismo  celular.  Em  face  dessa
característica, os vírus recebem a denominação de parasitas intracelulares obrigatórios.Como
não possuem metabolismo fora de uma célula, muitos autores não admitem que eles sejam
considerados seres vivos. Outros pesquisadores, por outro lado, consideram-nos vivos porque

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus.htm


eles podem duplicar-se e apresentam variabilidade genética. Outro ponto que contribui para
essa última classificação é a presença de moléculas como proteínas, lipídios e carboidratos.

Viroses
Ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as quais são
genericamente chamadas de viroses.   Essas doenças podem ser fáceis de tratar, como é o
caso do resfriado, ou não apresentarem cura, como é o caso da AIDS. Além disso, podem ou
não causar sintomas no indivíduo. 

Atividade de reflexão e interpretação 

Questão 01 - Explique o porquê dos vírus serem considerados “piratas celulares”.

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Questão 02 - Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais:

A) Herpes, condiloma acuminado, hepatite e mononucleose
B) AIDS, dengue, malária, gripe
C) Febre amarela, dengue, AIDS e botulismo
D) Catapora, rubéola, caxumba, tétano
E) Leishmaniose, AIDS, sífilis e tétano.

QUESTÃO 03 - Em relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais correlacione 
as colunas abaixo:

I. Sarampo                   (    ) Picada de inseto
II. Poliomielite              (    ) Mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado.
III. Raiva                      (    ) Contato direto, pelo ar, com pessoas doentes
IV. Febre amarela        (    ) Contaminação por via digestiva

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/doencas-causadas-virus.htm
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Aluno: ______________________________________________________ 
Professor: 
Componente Curricular: Geografia
Objeto de conhecimento/conteúdo: 

Formação e organização do território brasileiro

Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral em decorrência do modo de ocupação do
território brasileiro.

O território do Brasil ocupa uma área de 8 514 876 km². Em virtude de sua extensão territorial,
o Brasil é considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. O país
se encontra em quinto lugar em tamanho de território.

A  sua  formação  resultou  de  um  longo  processo  de  conquistas  de  terras,  iniciado  pelos
portugueses a partir  de 1500,  que foram se apropriando das terras que hoje constituem o
Brasil, em que viviam cerca de 4 milhões de pessoas, que foram chamados pelos europeus de
indígenas.

A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita
na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que
uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado, os primeiros núcleos
urbanos surgiram no litoral.

Os atuais limites do território brasileiro começaram a ser definido já em 1494, com o Tratado
de  Tordesilhas,  um  acordo  feito  entre  portugueses  e  espanhóis  em  relação  às  terras
descobertas. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha.

Em 1532, a Coroa portuguesa organizou o território, dividindo-o em capitanias hereditárias,
que eram lotes de terras doadas pelo rei de Portugal. Como os portugueses não conheciam
muito  bem o  território,  as  fronteiras  ainda  não  estavam definidas.  O  território  inicialmente
traçado pelos portugueses teve uma grande expansão, ultrapassando a linha de Tordesilhas.

Os fatores que contribuíram para a ocupação e expansão do território brasileiro foram: 

 A atuação dos bandeirantes 
 O papel dos jesuítas 
 A exploração econômica do território.

Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país foram: 



No século  XVI: a  ocupação  limitava-se  ao  litoral,  a  principal  atividade  econômica  desse
período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa, a
produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra,
cultivadas com força de trabalho escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros
centros urbanos no litoral, as cidades portuárias.

Entradas: No século XVI, os colonizadores organizaram expedições oficiais, conhecidas como
entradas, com o propósito de descobrir ouro, pedras preciosas e escravizar indígenas.

Século XVII e XVIII: foram marcados pela produção pastoril que adentrou a oeste do país e
também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e
Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades.

Século XIX: a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café,
principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa
atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades.

ATIVIDADES

1) De acordo com as informações descritas acima, a partir do sec. XVII, deu-se a expansão do
povoamento no território brasileiro. Comente esta afirmação: 

2) Com suas palavras, descreva como ocorreu a formação do Brasil, a partir de 1500. 

3) Cite as principais atividades econômicas que foram importantes para a formação do território
brasileiro desde 1500 até o século XX.
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Carlson Cruz_______________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Feudalismo

***Leia o texto e responda as perguntas:

O Feudalismo

O Feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da

terra - o feudo - que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e

títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado de

batalhas.  O feudo era uma grande propriedade rural  que abrigava o castelo  fortificado,  as

aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques. Teve origem no Império Carolíngio,

quando o rei precisava de aliados defender suas extensas fronteiras. A partir do séc. IX quando

o  este  império  se  desintegra,  o  que  sobra  são  várias  regiões  independentes  entre  si

governadas por um nobre.

Características do Feudalismo

A  sociedade,  no  feudalismo,  era  denominada  estamental  porque  era  composta  por

camadas  sociais  que  se  diferenciavam pelos  privilégios  que  possuíam.  Quase  não  existia

mobilidade social e passar de um estamento social para outro era praticamente impossível.

Existiam três estamentos sociais – nobreza, clero e servos.

Nobreza:  A nobreza era proprietária de terras e recebia o nome de senhores feudais. Estes

aplicavam as leis, concediam privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a

justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que concentrava

pouco poder político, pois este era dividido entre o monarca e os senhores feudais. No entanto,

o monarca tinha prestígio junto aos outros senhores feudais.

Clero: A Igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas

extensões de terra, além de influenciar as relações sociais. Segundo ela, cada membro da



sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era

proteger militarmente a sociedade, a do clero, rezar e a do servo, trabalhar. Além disso, os

mosteiros medievais  foram responsáveis pela conservação de manuscritos sobre literatura,

filosofia e ciência, apoiavam os viajantes e acolhiam os doentes.

Servos:  O trabalho estava fundamentado na servidão, com os camponeses presos à terra e

subordinados a uma série de obrigações desde impostos e serviços.

Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataques.

Além dos servos havia outros trabalhadores como:

r) Vilões: homens livres que moravam na vila, mas podiam prestar serviços ao senhor 
feudal e tinham permissão para trocar de propriedade;

s) Ministeriais: ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender 
socialmente, chegando à condição membros da pequena nobreza.

t) Escravos: em geral eram empregados no serviço doméstico. Nesta época era comum 
os cristãos escravizarem muçulmanos e vice-versa.

As condições de vida nos domínios feudais eram rudes e mesmo a nobreza não vivia

luxuosamente. A vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e mesmo os

senhores feudais não sabiam nem ler nem escrever, porém o clero era o único estamento

social que tinha acesso ao estudo.

Economia feudal

A economia  no  feudalismo se  caracterizava  pela  produção  autossuficiente,  pois  se

destinava ao consumo local e não ao comércio em larga escala. Na época de boas colheitas,

os excedentes eram trocados em feudos vizinhos ou nas feiras que ocorriam nas cidades.

Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não moedas; porém,

estas existiam e eram emitidas por cada feudo.

Política feudal

O poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava

impostos e distribuía a justiça. No entanto, sua obrigação era proteger os servos e, para isso,

construía um castelo fortificado, em torno do qual se desenvolvia a comunidade. Quando um

senhor feudal necessitava apoio para a guerra, fazia alianças com nobres menos poderosos.

Através de um juramento de fidelidade - chamado "homenagem" - o senhor feudal com mais

recursos se tornava suserano e o outro,  vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou as

rendas de algum pedágio ou do moinho, por exemplo. Porém, por sua parte, o vassalo deveria

defender o suserano e acompanhá-lo em caso de conflito. Importante lembrar que os membros

do clero poderiam ser senhores feudais. Os mosteiros, além do edifício religioso, possuíam

grandes extensões de terra para seu sustento.

https://www.todamateria.com.br/economia-feudal/


Crise do feudalismo

O feudalismo sofreu grandes transformações a partir  do século XIII.  Nesta época,  o

desenvolvimento do comércio e das cidades ampliaram as fontes de renda. À medida que o

poder foi se concentrando nas mãos de um único rei, as vilas e cidades conquistaram mais

autonomia. O soberano, então, lhes concediam diversas imunidades, como isenção fiscal e

jurídica, o que diminuía a importância do feudo. Com isso, o dinheiro começou a adquirir mais

valor do que a terra e as relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre e

assalariado, e houve o surgimento de novas camadas sociais, como a burguesia.

O crescimento populacional foi um dos fatores responsáveis pelas mudanças no sistema

feudal de produção. À medida que crescia a população, aumentava a necessidade de ampliar a

área de plantio e desenvolver novas técnicas agrícolas.

Responda:

01 – Defina o que foi o Feudalismo ?

02 – Qual foi a origem do Feudalismo ?

03 – Como era dividida a sociedade feudal ?

04 – Defina a economia Feudal ? 

05 – Explique como era exercido o poder politico Feudal ?

Boa Sorte!!

https://www.todamateria.com.br/burguesia/
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Aluno: ______________________________________________________ 

Professor: ___________________________________________________ 

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Objeto de conhecimento/conteúdo: PERSONAL PRONOUNS 

VÍDEO/AULA: https://youtu.be/l2y24H7vzSA 

PERSONAL PRONOUNS – PRONOMES PESSOAIS Os pronomes pessoais em inglês

são aqueles que podem substituir pessoas em frases e textos na língua. Os Subject

pronouns, ou pronomes de sujeito, são: I – eu. You – você He – ele. She – ela. It – ele

ou ela, para objetos e animais. We – nós. You - vocês They – eles,elas. (é o plural de

tudo; pessoas, coisas/objetos, animais)

1)  Escreva, em inglês, os pronomes pessoais:

Eu ___________________________ 

Você_________________________ 

Ele __________________________

 Ela __________________________ 

Ele/Ela _______________________ 

Nós__________________________ 

Vocês ________________________

 Eles/Elas _____________________

1) Escreva o pronome pessoal ( personal pronouns):  She, It, They, He – para cada

imagem abaixo:

2) Substitua os nomes por um pronome pessoal ( personal pronouns), em inglês:

 

 a. Paulo = ____He________                             g. Cat = _____________________

 b. Dog =_________________                           h. Lucy and I = ________________ 

c. Suellen = ______________                           i. Books= ____________________

d. Frank and Maggy =______________           j. Paulo and Mile = _____________

 e. Bike =_________________                           k. Maria and I = _______________ 

f. Laura = ________________                           l. You and I = _________________
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 Período: 22/02 a 05/03/2021 

Aluno: ______________________________________________________ 

Professor: ___________________________________________________

Componente Curricular: 

Arte Objeto de conhecimento/conteúdo: O que é Arte?

 FAÇA LEITURA   

Afinal, o que é Arte?  

O ser humano, ao longo de sua história, criou formas diversas de pensar e viver a

vida.  Esse  conjunto  de  concepções  faz  parte  da  nossa  experiência  de  vida  e

determina, em parte, nossa maneira de ver o mundo e de agir nele. Cada grupo social

estabelece modos de viver diferentes ideias, normas, costumes, objetos, alimentos,

linguagens e outras manifestações marcam a diversidade de cada povo. Chamamos

essas características de costumes e de cultura. Dentro dos hábitos culturais, estão as

manifestações criativas e expressivas que chamamos de Arte, que é uma das formas

pelas  quais  o  ser  humano  comunica  suas  ideias  e  sentimentos.  Existem  muitas

maneiras diferentes de se expressar através da linguagem artística que são as artes

visuais, teatro, música e dança.

ATIVIDADE 02- Escolha uma forma de expressão artística e desenhe em seu caderno!
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1º CAP/2º SEMESTRE – 30 de Julho a 14 de Agosto  2020

EJA                                                      1º Bimestre/2º Semestre
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ÉTICA E CIDADANIA

Olá alunos, iniciamos mais um período de conhecimento. Estarei à disposição toda quarta-

feira das 7h às 10h.

Leia o texto com atenção:

A educação e a construção da cidadania: eixos temáticos da ética e da democracia

Em seu sentido tradicional, a cidadania expressa um conjunto de direitos e de deveres que

permite aos cidadãos e cidadãs o direito de participar da vida política e da vida pública,

podendo  votar  e  serem  votados,  participando  ativamente  na  elaboração  das  leis  e  do

exercício de funções públicas, por exemplo. Hoje, no entanto, o significado da cidadania

assume  contornos  mais  amplos,  que  extrapolam  o  sentido  de  apenas  atender  às

necessidades  políticas  e  sociais,  e  assume  como  objetivo  a  busca  por  condições  que

garantam uma vida digna às pessoas. Entender a cidadania a partir  da redução do ser

humano às suas relações sociais e políticas não é coerente com a multidimensionalidade

que nos caracteriza e com a complexidade das relações que cada um e todas as pessoas

estabelecem com o mundo à sua volta. Deve-se buscar compreender a cidadania também

sob outras perspectivas, por exemplo, considerando a importância que o desenvolvimento

de condições  físicas,  psíquicas,  cognitivas,  ideológicas,  científicas  e  culturais  exerce  na

conquista de uma vida digna e saudável para todas as pessoas.



Ética 

Na filosofia,  o  campo que  se  ocupa  da  reflexão  sobre  a  moralidade  humana recebe  a

denominação de ética. Esses dois termos, ética e moral, têm significados próximos e, em

geral, referem-se ao conjunto de princípios ou padrões de conduta que regulam as relações

dos  seres  humanos  com  o  mundo  em  que  vivem.  Uma  educação  ancorada  em  tais

princípios, de acordo com Puig (1998, p.15), deve converter-se em um âmbito de reflexão

individual e coletiva que permita elaborar racionalmente e autonomamente princípios gerais

de valor, princípios que ajudem a defrontar-se criticamente com realidades como a violência,

a tortura ou a guerra. De forma específica, para esse autor, a educação ética e moral deve

ajudar na análise crítica da realidade cotidiana e das normas sociomorais vigentes, de modo

que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência.

O comportamento moral e ético consiste em reconhecer o outro como sujeito de direitos

iguais e, dessa forma, as obrigações que temos em relação ao outro correspondem, por sua

vez,  a  direitos.  Complementando,  demonstra  que  todos  os  seres  humanos,

independentemente  de  suas  peculiaridades  e  papéis  específicos  na  sociedade,  têm

determinados direitos simplesmente enquanto seres humanos.

Após  a  leitura  do  texto  escreva  o  que  você  entendeu  sobre  ÉTICA  e  CIDADANIA

relacionado com o texto:    

Defina com suas palavras oque é ser um cidadão ético.                            
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