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

1ª Coletânea  - 1º Bimestre – 1º Semestre de   2021   
 7ª Etapa (8º ano)- EJA       

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

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Samuel Muniz Guimarães

Componente Curricular:  Língua Portuguesa

Objeto de conhecimento: Classes de Palavras   -  Substantivo

Substantivo

                  É a palavra que dá nome a tudo aquilo que existe: pessoas, objeto, lugares, animais
ações, sentimentos, etc.

    Fernando                         vela                               mesa                                  Piúma
   Humildade                       curiosidade                 amor                                   trabalho

Atividades:
1 . Escreva duas frases para cada palavra: uma para a função do substantivo e outra para o 
verbo.

a) trabalho (substantivo):
............................................................................................................................................
       trabalho (verbo):
............................................................................................................................................
b) caminho (substantivo):
.............................................................................................................................................
      caminho (verbo):
...............................................................................................................................................
c) viagem (substantivo):
.............................................................................................................................................
       Viajem (verbo):
................................................................................................................................................

Viagem  /  viajem

a) Viagem: substantivo
    
    Ex. : A viagem foi agradável.

   A palavra viagem é um substantivo (inclusive, vem precedido de artigo).



b) Viajem:  forma do verbo viajar.

   Ex. : Espero que eles viajem.

Atividade:
2. Complete com viagem (substantivo) ou viajem (verbo):

a) Talvez eles...................amanhã.
b)  Sua ......................está marcada há vários meses.
c) Uma .......................ao exterior anda muito cara. É provável que poucas 

pessoas .................. para fora do Brasil.
d) Seguiremos ..........................ao exterior.
e) É possível que nossos amigos ...................... ainda neste final de semana.
f) Vendem-se pizzas para ....................

Sujeito e Predicado

                       O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Podemos ter alguns
casos de oração sem sujeito, mas nunca teremos uma oração sem predicado.
                      O predicado é a declaração que se faz na oração, ou seja, a informação nova 
que se passa a alguém. Na maioria das orações, essa declaração é feita sobre um ser. Esse 
ser sobre o qual declaramos alguma coisa é o sujeito.

     Ex. : João tapa minha boca.                (João: sujeito na 3ª pessoa do singular)
                                                                      (tapa: verbo na 3ª pessoa do singular)

OBS. : Se o predicado é aquilo que a oração diz sobre o sujeito, temos  uma estreita relação 
entre esses dois termos. Essa relação se manifesta pela concordância que se estabelece entre
o sujeito e o verbo que faz parte do predicado.

Assim:
Eu tapo minha boca.
Ele tapa, minha boca.
Eles tapam minha boca.

Atividade:
3 . Reescreva as orações seguintes, completando fazendo a concordância.
a) Os clientes chegaram cedo ao shopping. (..............................................................................)
b) Eu e os clientes chegamos cedo. (........................................................................................)
c) As lindas rosas perfumam o caminho. (..............................................................................…)
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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!

d) Calcule

c) 12-3

d) -8+7

e) -6-5

f) -80+80

g) -9+6-2

h) -70-28+50



e) Calcule

g) 4x3-20

h) 12x5-100

i) -40+8x5

j) -28-6x7

k) -10-15

l) 9+(3-5)+ (-6-2)

m) –(4-6)-(-3+8)-1

n) 15-(10+1)-(-3)+6-2

f) Resolva

d) 17-20

e) -9+14

f) -4-2-1

g) 8+14-23

h) -39+26+13

i) -65+55+45-15

g) Calcule

-100+20:2

7: (-7)+9x2

36: (-4)+5x6

42:6+(-1056): (-3)

38+(-1)2

10-(-2)3

-32+(-3)5

(+1)5-(-1)7+(-2)4

h) Calcule o valor das expressões

a) 6x8+1

b) 10:2+3

c) 54+12:2

d) 30:10+5

e) 60+20:20

f) 4x6+10:2

g) 10-8:2+3

h) 32:4:2:2

i) Calcule o valor das expressões 

a) 35+19

b) 4x5+60

c) 50+102-1

d) 32+√25

e) 82-√64

f) √36:2+22
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ________________________________________ 

Professor: Componente Curricular: Ciências 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Citologia e Histologia 

ABiologiaCelular,também chamada de Citologia, é a parte da Biologia que se dedica ao 

estudodas células e suas estruturas. É uma área bastante importante, uma vez que a cél

ula é a menor unidadeviva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo da

quele que não apresenta vida. Ascélulas começaram a ser estudadas a partir dos trabal

hos com cortiça realizados por Robert Hooke em1665. Esse pesquisador inglês foi o pri

meiro a visualizar células em um microscópio. Como ele verificoucélulas de cortiça mort

as, acreditou que essas estruturas eram apenas câmaras vazias, daí adenominação cél

ula, que significa pequena cela.Com o desenvolvimento dos microscópios e estudos mai

s aprofundados em outros materiais,percebeuse que todos os seres vivos apresentavam 

células e estas eram muito mais complexas do queas estruturas visualizadas por Hooke. 

Os trabalhos do botânico Mathias Schleiden e do zoólogo TheodorSchwann foram funda

mental para a construção da chamada Teoria Celular, que dizia que todos os seresvivos 

eram compostos por células. Em 1855, Rudolf Virchow publicou um trabalho em que ele 

afirmavaque todas as células originavam-se de outra célula preexistente. Entretanto, so

mente em 1878, WaltherFlemming observou o processo de divisão celular e conseguiu p

rovar como a multiplicação das célulasocorria. As conclusões obtidas nesses dois trabal

hos foram incorporadas à Teoria Celular, que, 

atualmente, é conhecida por três pontos principais: 

 →  Todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células; 

 →  As células são as unidades funcionais dos seres vivos;

  →  Uma célula somente se origina de outra existente. Atualmente, admite-

se que as células são formadas por três partes básicas: a membrana, o 

citoplasma e o núcleo. Vale destacar, no entanto, que o mais correto é admitir que todas 

as célulaspossuem material genético, uma vez que nem todas possuem um núcleo delm



itado por uma membrananuclear, também chamada de carioteca. As células que não po

ssuem membrana nuclear são chamadasde células procarióticas, e as que possuem a m

embrana recebem a denominação de eucarióticas.

 A membrana plasmática de uma célula possui como função principal controlar o que ent

ra e o que saidessa estrutura. Graças a essa importante característica, dizemos que ela 

possui permeabilidade seletiva.  

O citoplasma é um líquido viscoso presente entre o núcleo e a membrana onde estão loc

alizadasas organelas, que são estruturas responsáveis pelas mais variadas funções da c

élula. Analisando asorganelas celulares, também é possível perceber a diferença entre u

ma célula eucariótica e umaprocariótica. Nessas últimas são encontrados apenas riboss

omos, enquanto nas eucarióticas uma variadagama de organelas é observada. Seja a s

eguir as principais organelas visualizadas em uma célula: 

→  Retículo endoplasmático liso – Relacionase, principalmente, com a síntese de lipídi

os e carboidratos. 

 →  Retículo endoplasmático rugoso – Responsável pela síntese intensa de proteínas. 

 →  Ribossomo – Relaciona-se com a síntese de proteínas. 

 →  Complexo Golgiense – Possui como principal função a secreção celular. 

 →  Mitocôndrias – Envolvidas no processo de respiração celular.

 →  Lisossomo – Organela exclusiva das células animais, o lisossomo está relacionado 

com a digestão intracelular.

 

 →  Centríolo – Possui importante papel na divisão celular. 

  →  Peroxissomo – Destrói substâncias tóxicas. 

→  Cloroplasto – Atua no processo de fotossíntese, não sendo encontrado, portanto, n

as células animais.

  →  Vacúolo – Relacionado com a digestão intracelular e acúmulo de substâncias. 

Desde o entendimento de que os seres vivos são formados por células até os dias atuai

s, muitoconhecimento sobre a Biologia Celular foi adquirido. Apesar disso, ainda faltam 

muitos estudos a seremrealizados. Logo mais abaixo você encontrará textos que lhe aju

darão a ampliar conhecimentos sobre esse ramo de estudos. Atividades de reflexão 

Questão 01 - Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas: 

a. (    ) A célula eucarionte é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. 

b. (    ) Na célula vegetal, além da membrana, plasmática existe, mais externamente, a p

arede celular. 

c. (    ) A célula é a maior parte dos seres vivos com forma e função definida. 



d. (    ) Os vírus não apresentam células, mas são capazes de se reproduzir e sofrer mut

ação.

 e. (    ) O citoplasma comanda a maioria das atividades da célula. 

f. (    ) As células são originadas a partir de outras células que se dividem. 

g. (    ) A meiose acontece na maioria das células do nosso corpo. 

h. (    ) Os seres unicelulares, isto é, são constituídos por uma única célula, se reproduze

m por mitose. 

i. (    ) A maioria das células do organismo tem 46 cromossomos no núcleo.

Questão 02 - Controla as atividades da célula, isto é, regula o seu funcionamento. 

A) membrana plasmática. 

B) núcleo. 

C) citoplasma. 

D) mitocôndrias. 

Questão 03 - Material gelatinoso que preenche o interior da célula: 

A) núcleo. 

B) complexo golgiense. 

C) citoplasma.

 D) ribossomo.
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Carlson Cruz_______________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Iluminismo.

Responda as perguntas:

01 - O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A

principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé

para  entender  e  solucionar  os  problemas  da  sociedade.  As  ideias  iluministas  foram  tão

populares no século XVIII  que este ficou conhecido como "Século das Luzes".  Pesquise e

explique resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o “Século das

Luzes” ?

02 -  Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do Antigo Regime.

Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a crítica

racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamento

filosóficas,  sociais  e  políticas,  enfatizavam  a  defesa  do  conhecimento  racional  para

desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas

ideias  de  progresso  e  perfectibilidade  humana.  Pesquise,  como  os  pensadores  iluministas

pensavam a relação existente entre o Estado e a Igreja?

03 -  “Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII  em
1789,  precisamente   que  uma  Assembleia  Constituinte  produziu  e  proclamou  em Paris  a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. 
Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido
preparada  por  uma  mudança  no  plano  das  ideias  e  das  mentalidades:  o  Iluminismo.
Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento
que tem como uma de suas bases a:Marque a alternativa correta:

A – (   ) Modernização da educação escolar. 

B – (   ) A atualização da disciplina moral cristã.



C – (   ) A divulgação de costumes aristocráticos.

D – (   ) A universalização do princípio da igualdade civil.

04 -  O Iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII,  NÃO

podendo ser apontado como parte das  suas ideais:

A - (   ) Combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos

B - (   ) Fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades

C - (   ) O anticolonialismo e o repúdio declarado à escravidão

D - (   ) O triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição

E - (   ) o anticlericalismo e a oposição à intolerância religiosa.

05 – Leia o texto:  "Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente

em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavalheiro rural costuma empregar o seu em

despesas. Um frequentemente vê seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos com lucro; o

outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos diferentes

afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em toda espécie de atividade. O

comerciante é, em geral, um empreendedor audacioso; o cavalheiro rural, um tímido em seus

empreendimentos...".(Adam  Smith,  A  RIQUEZA  DAS NAÇÕES,  Livro  III,  capítulo  4).Neste

pequeno trecho, Adam Smith....

A - (   ) Contrapõe lucro a renda, pois geram racionalidades e modos de vida distintos.

B - (   ) Mostra as vantagens do capitalismo comercial em face da estagnação medieval.

C - (   ) Defende a lucratividade do comércio contra os baixos rendimentos do campo.

D - (  )  Critica a preocupação dos comerciantes com seus lucros e dos cavalheiros com a

ostentação de riquezas.

E - (   ) Expõe as causas da estagnação da agricultura no final do século XVIII.

Boa Sorte!!!!
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Aluno: ______________________________________________________ 

Professor: 

Componente Curricular: Geografia 

Objeto de conhecimento/conteúdo: REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

O QUE É REGIONALIZAR? É dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios

específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas

conforme uma característica que eu tenha escolhido antes.

Por exemplo: vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, vou escolher o critério da

minha regionalização, que será: os locais onde eu posso brincar. Dessa forma, a região que

envolve os locais onde eu posso brincar abrange o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal.

Já a outra região, a dos lugares que eu não posso brincar, envolve o banheiro, o quarto dos

meus pais e a cozinha. Temos, portanto, diferentes regiões de um mesmo espaço, que é a

minha casa. Semelhantemente, acontece com o Brasil, por exemplo. O Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) escolheu a posição geográfica e as divisas políticas entre os

estados para criar as cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A regionalização do mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países em

azul,  no mapa,  formam a região dos países desenvolvidos,  que apresentam os maiores

índices de desenvolvimento humano, econômico e social. Já os países em vermelho são

aqueles considerados emergentes ou subdesenvolvidos, com as piores condições de vida

entre  suas  populações.  Essa  divisão  representa  uma  das  muitas  formas  possíveis  de

regionalizar o mundo. Se pensarmos bem, as regiões não existem de fato no espaço. Elas

são apenas criações realizadas para  organizarmos e  estudarmos as  características  que

marcam as sociedades e os lugares onde elas vivem. Regionalizar é, portanto, organizar o

mundo e os diferentes locais em que vivemos. 

A regionalização ajuda no melhor entendimento do espaço geográfico A Regionalização do

Mundo



Geografia Na ciência geográfica o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de

áreas. As regiões podem ser estabelecidas de acordo com critérios naturais, abordando as

diferenças  de  vegetação,  clima,  relevo,  hidrografia,  fauna  e  etc.,  e  sociocultural  que

corresponde à avaliação das condições sociais e culturais que insere neste contexto o índice

de desenvolvimento humano para explicitar como vivem as pessoas em determinado lugar.

Para uma melhor análise dos dados e das diferenças existentes no mundo, e para não

generalizar as informações, faz-se necessário a regionalização de áreas de abordagens,

oferecendo várias vantagens aos estudos geográficos. A partir das considerações, em 1960,

o mundo foi  regionalizado e/ou classificado em Primeiro,  Segundo e Terceiro  Mundo.  A

expressão Terceiro  Mundo foi  utilizada pela primeira vez pelo economista Francê Alfred

Sauvy, em 1952, ele construiu essa expressão observando as desigualdades econômicas,

sociais  e  políticas,  verificou  que  os  países  industrializados  eram  desenvolvidos,  sua

população vivia melhor, enquanto os outros países enfrentam muitos problemas de ordem

econômica, sua população vivia em condição não muito satisfatória. Além de receber essas

denominações o mundo foi  regionalizado e/ou classificado em países ricos e pobres ou

centrais  e  periféricos;  os  ricos  (centrais)  são  países  que  estão  no  centro  das  decisões

mundiais, são desenvolvidos, industrializados, avançados tecnologicamente, com economia

estável, os países pobres (periféricos) são países subdesenvolvidos, pouco industrializados,

com produção primária, dependente economicamente e de economia instável com grande

incidência  de  crises.E  por  último  o  mundo  pode  ser  regionalizado  ou  denominado  de

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desenvolvidos são aqueles países que além de ter um

grande crescimento econômico e industrial, oferece para seu cidadão uma boa qualidade de

vida,  como  saúde,  preocupação  com  os  idosos,  acesso  ao  conhecimento,  a  cultura,

segurança,  boa  renda  pra  maioria  da  população  etc.,  em  contrapartida,  os  países

subdesenvolvidos possuem características inversas, como não oferece boa condição de vida

à  sua  população,  economia  dependente,  grande  concentração  de  renda,  educação

deficiente assim como a saúde. 

Atividades  1-  Sabemos  que  o  processo  de  regionalização  do  Brasil  representa  uma

importante  etapa  para  o  desenvolvimento  do nosso  país,  diante  disso  como você  pode

definir o que é regionalizar? 

2-  Dê  acordo  com  os  conhecimentos  prévios  já  adquiridos,  podemos  dizer  que  a

regionalização e elaborada através de qual órgão competente? 

3-  Regionalizar  é,  portanto,  organizar  o  mundo  e  os  diferentes  locais  em que vivemos.

Explique com suas palavras essa afirmativa. 

4- Na ciência geográfica o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas,

sendo assim como as regiões podem ser estabelecidas? 



5-A expressão terceiro mundo foi utilizada pela primeira vez pelo economista Francê Alfred,

mas diante do texto apresentado, ele construiu essa expressão devido a um fator qual seria

esse fator?

 6- Dê acordo com o texto o mundo ficou dividido em países ricos e países pobres. Explique

essa afirmação? 

7- Descreva o que representa os países pobres (Periféricos)?
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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

Aluno: ___________________________________

Professor: Jhonatta Velasco

Componente Curricular: Ética e Cidadania

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.                            


