
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

7ª Etapa – 8º ano

Período: 03/05/21 a 14/05/21
Aluno: ………………………………………………………………………..
Professor: Samuel Muniz Guimarães
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Objeto do Conhecimento: Produção de texto – resenha, Estudo do filme “Morte e Vida Severina”

Assista ao filme “Morte e vida Severina “ e responda as seguintes questões:

1 . No título”Morte e Vida Severina”, a palavra “Severina”, além de ser um substantivo próprio, tem 
função de adjetivo. Que palavra ela sugere, caracterizando a morte e a vida? 
………………………………………………………………………………………………………………….

2 . O filme é: 

a) uma comédia

b) um documentário

c) um musical

3 . Quais são as sub-regiões do Nordeste que são retratadas no filme? Comente sobre cada uma 
delas. (são três)

1 - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………….

2 - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..

3 - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4 . Citar três produtos da região que são levado ao menino que nasce numa referência ao nasci-
mento de Jesus Cristo.



…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5 . Conte a parte que você mais gostou justificando a sua escolha. Comente.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 . Quando Severino chega ao litoral (Recife), encontra as favelas de palafitas nos mangues da ci-
dade onde o povo se amontoa. O personagem cai em total desânimo e descrença na vida. Comen-
te sobre a mensagem final do filme e tire conclusões.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 . Você acredita que as pessoas, economicamente desfavorecidas, podem alcançar uma vida 
mais digna? Qual seria, na sua opinião, o caminho para se obter um resultado positivo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 . Em “Morte e Vida Severina”, a conjunção e exprime uma ideia de:

a) conclusão

b) explicação

c) adição, soma

9 . Complete a frase abaixo com apenas uma palavra (adjetivo).

O filme é …………...

10 .Produzindo texto: Escreva uma resenha sobre o filme assistido. Nâo se esqueça que a resenha
é um texto informativo a respeito da obra onde cabe um comentário, uma análise do filme. Segue 
uma lista de informações que deve conter na sua resenha.

Diretor: Walter Avancini
Lançamento: 1981
Premiado em 1981 – EMMY
Com Jesé Drumond, vivendo o Severino e com participação especial de Elba Ramalho e Tânia Al-
ves.
Assunto: Severino, um retirante que foge da seca e da miséria do semiárido nordestino, migra para 
o litoral (Recife).
Baseado na obra de poeta Pernambucano João Cabral de Melo Neto

OBS: Utilize o seu caderno ou o verso da folha para produzir a resenha.



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

7ª Etapa – 8º ano

Período: 03/05/21 a 14/05/21
Aluno: _________________________________________________________________
Professora: Cibele
Componente curricular: Matemática
Objeto de conhecimento:
Objetivos de aprendizagem: 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade 

 Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 
sequencias numéricas

 Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a 
regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.

 Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações

Monômios

1) Escreva os coeficientes dos monômios 

a) 9x

b) -2x4

c) -0,15x

d) Abc

e) –Xy3z

f) √7xy

2) Escreva a parte literal de cada monômio 

a) 6a

b) -4am



c) -X

d) 27x2y

e) √3 a3b4

f) -9 m2n2

3) Observe o quadro e forme os monômios 

Coeficiente Parte literal

√3 M3n4

1 Abc

-1 P2q

0,3 Ab2

-8 x

4). Dê o grau de cada monômio 

a) 2x3y4

b) -4x5y2

c) 24a3

d) abc2

e) -√3abc

f) -7x7yz2

g) –x

h) -10am

5) identifique os pares de termos semelhantes

a) 5x e -3x

b) 4x e 9x2

c) 7y e 7x

d) 3xy e –yz

e) -6x3 e -6x2

f) 3a e –a/2

g) 15 e -40

h) 4xy2 e 3x2y

i) Abc e -8cba

j) 4m2x7 e -10x7k) -35ab2 e 18ab2[



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

7ª Etapa – 8º ano
Período: 03/05/21 a 14/05/21
Aluno: _______________________________________________________________
Professora: Fabiane Lima Carlos 
Componente curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento: Sistema respiratório e principais doenças.
Objetivos de aprendizagem: Identificar os órgãos do aparelho respiratório, destacando
seus  componentes.

O SISTEMA RESPIRATÓRIO

O sistema respiratório é responsável por dois movimentos: a inspiração (entrada de
ar) e a expiração (saída do ar) do nosso corpo.

O ato de inspirar e expirar, puxando o ar para dentro do nosso corpo, para depois
soltá-lo,  é  o  que nos mantém vivos.  E temos um
músculo  muito  importante,  no  processo  de
respiração,  entre  o  tórax  e  o  abdome  chamado
DIAFRAGMA. Vamos ver como ele funciona?



Quando inspiramos, o diafragma se contrai e aumenta a capacidade pulmonar.
Quando expiramos, o diafragma relaxa e diminui a capacidade pulmonar. 
O ar pode ocupar um volume de, aproximadamente, 5 litros no sistema respiratório

de  um  indivíduo  adulto.

PULMÕES E AS TROCAS GASOSAS

Atividades

1) Observe o esquema do sistema respiratório humano.

a)  Identifique  as  estruturas  do  sistema  respiratório
humano, indicadas pelos números: 

b) Em quais estruturas ocorrem às trocas gasosas entre
o ar e o sangue?

c)  Qual  é  o  trajeto  que  o  ar  percorre  durante  a
inspiração?



2. Complete os quadrinhos formando a palavra correta.

a) Quando o diafragma e os músculos das costelas relaxam, o volume da caixa torácica
diminui, provocando a saída do ar dos pulmões. É o movimento respiratório conhecido
como:

b) É um órgão tubular que pertence aos sistemas digestório e respiratório.

c)  Quando o diafragma se contrai  e  abaixa ocorre a entrada de ar  nos pulmões.  É o
movimento respiratório denominado:

Assinale com um (X) a única alternativa correta:

3)  Na respiração pulmonar ocorre a captura e a eliminação de gases pelos pulmões. Estes
gases são, respectivamente:

a) Gás carbônico e oxigênio.
b) Oxigênio e gás carbônico.
c) Gás carbônico e hidrogênio.
d) Oxigênio e hidrogênio.

4) Inspiração e expiração são movimentos respiratórios realizados, respectivamente, para
entrada e saída de ar do nosso corpo. A inspiração é causada pela contração de qual
músculo do sistema
respiratório?
a) Pulmão
b) Diafragma
c) Faringe
d) Laringe

5) O sistema respiratório e a saúde.

Doenças  como rinites,  bronquites,  asma,  gripe,  pneumonia  e  a  tuberculose  são
comuns no sistema respiratório. Escolha duas doenças citadas acima e pesquise: 

 Como é transmitida?

 Quais são os sintomas?

 Qual a forma de prevenção?



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

7ª Etapa – 8º ano
Período: 03/05 a 14/05/2021
Aluno: ________________________________________________________
Professor: Carson Cruz
Componente Curricular: História
Objeto de conhecimento/conteúdo: A Revolução Industrial Etapas
Objetivos de aprendizagem: (EF08HIO3) Analisar os impactos da Revolução Industrial na 
produção e circulação de povos, produtos e culturas.

Assista o vídeo no link abaixo, leia o texto e responda.

https://youtu.be/qpxaj1XEPko 

Leia com atenção: 

A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Eu-
ropa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substitui-
ção do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas.Até o final do
século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consu-
mia. De maneira artesanal o produtor dominava todo o processo produtivo.  Apesar
de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra,
possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos
realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manu-
fatura.

A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, en-
tre eles: possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de
livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar o que
facilitava        a        exploração        dos        mercados        ultramarinos. Como

https://youtu.be/qpxaj1XEPko


muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado sendo forçado
a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e
crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias.  Diante
disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho ofe-
recidas, e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como “os quebrado-
res de máquinas “. Outros movimentos também surgiram nessaépoca        com        o
objetivo         de         defender         o         trabalhador. O trabalhador em razão deste
processo perdeu o conhecimento de todo a técnica de fabricação passando a executar
apenas uma etapa.

A Primeira etapa da Revolução Industrial

Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, à In-
glaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso
do tear mecânico. Nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu
para a continuação da Revolução.

A Segunda Etapa da Revolução Industrial

A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900, ao contrário da primeira
fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram.
O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados
do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvol-
vimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período.

A Terceira Etapa da Revolução Industrial

Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e
XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a enge-
nharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época.

Questões

1-) Defina o que foi a Revolução Industrial.

2-) Aponte os fatores que levaram ao “Pioneirismo Inglês”.

3-) O que foram os “Cercamentos”?

4-) Qual foi o grupo social que surge nesse período?

5-) Aponte as condições de trabalho e vida nesse período.

6-) Produza um pequeno texto sobre o trabalho infantil e feminino nesse período.
Boa Sorte!



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

7ª Etapa – 8º ano
Período: 03/05 a14/05/2021
Aluno: __________________________________________
Professor: Roberta
Componente Curricular: Geografia
Objetivo do conhecimento: As mudanças na América Latina

Habilidades a serem alcançadas:   .  Observar, discutir,  analisar e relacionar os vários
aspectos da globalização, bem como os seus efeitos na América Latina.

As Mudanças nos Países da América Latina no Século XX

As transformações da América Latina sempre estiveram profundamente ligadas às lutas
contra a dominação.  Desde a entrada no mapa da história  europeia e a luta contra a
colonização espanhola e portuguesa até os últimos decênios do século XX , quando as
mudanças drásticas nas configurações do poder consequentes dos resultados da Segunda
Grande Guerra – independências de ex-colônias, Revolução Russa e disputa pelo domínio
mundial  entre  URSS  e  Estados  Unidos  –  espalharam  pelo  mundo  uma  onda  de
movimentos revolucionários. Na América Central e do Sul diversos movimentos originários
do campesinato e do proletariado urbano buscaram transgredir a realidade autoritária e
dependente do imperialismo estadunidense e instaurar novas realidades políticas para os
países  latinos  americanos.  Para  além  das  questões  políticas,  houve  importantes
transformações  nos  campos  cultural  e  social,  reflexos  de  uma  luta  dada  no  campo
subjetivo, em que a emancipação intelectual e a valorização de uma identidade latina que
levasse  em  conta  os  aspectos  diversos  da  formação  populacional  destes  territórios
tivessem lugar nos campos de legitimação sócio cultural e político. Dessa forma, o campo
de  transgressões  latino-americanas  não  se  restringe  apenas  ao  espaço  das  irrupções
políticas, mas apresenta-se no campo místico, na religiosidade sincrética latino americana;
no  campo  literário,  das  escritas  transgressivas   com  participação  efetiva  ou  não  nos
processos revolucionários. 
Na América Latina o século XX começou com a revolução mexicana, uma das maiores
revoluções camponesas da história. A vaga revolucionária aberta pelo triunfo da revolução
russa  de Outubro  de  1917  despertou  imensa esperança  em uma pequena  vanguarda
operária  inspirada  em  ideais  igualitaristas  ainda,  majoritariamente,  anarquista  ou
sindicalista, animando greves, mas chegou cedo demais em um continente ainda arcaico,
clerical, e agrário.. Na sequência da crise de 1929, em alguns países do continente como o
Brasil  e  o  México,  as  burguesias  nacionais  se  aproveitaram  da  crise  de  liderança



imperialista no sistema internacional  de Estados herdada pela Primeira Guerra Mundial
para  conquistar  um  posicionamento  econômico  mais  favorável.  Ao  final  da  Segunda
Guerra Mundial, em países como o Brasil, o Chile, o Uruguai, e, em menor medida, o Peru,
a  Bolívia  e  a  Colômbia,  partidos  comunistas  vinculados  a  Moscou  cresceram  em
organização e influência, em grande medida como parte do prestígio da União Soviética na
luta contra o nazi-fascismo, mas não se abriram situações revolucionárias. Em resumo: o
proletariado  não  entrou  em  cena  como  principal  sujeito  social  da  luta  de  classes  na
primeira  metade  do  século.  O  projeto  anticapitalista  não  encontrou  bases  sociais  de
massas.  Na  primeira  metade  desta  década,  no  auge  da  guerra  fria,  movimentos  poli
classistas,  recorreram  a  controladas  mobilizações  das  massas  trabalhadoras  recém
urbanizadas, procurando proteger os mercados internos da Argentina e do Brasil de forma
que  a  incipiente  industrialização  pudesse  sobreviver.  O  continente  latino-americano
escreveu sua primeira página de glória na história da revolução socialista com o triunfo da
revolução  cubana  em  1959.  O  projeto  anticapitalista  não  encontrou  bases  sociais  de
massas.  mas  a  hora  dos  combates  decisivos  seria  decidida  no  Rio  de  Janeiro.  Pela
primeira vez, uma geração de jovens descobriu que não podia aspirar a uma vida melhor
que a da geração de seus pais.  As tensões sociais que o processo de urbanização e
industrialização do pós-guerra conseguiu absorver, porque permitia a esperança de uma
ascensão individual,  deixou de ser possível. Entretanto, ainda que estejamos diante de
uma vaga de mobilizações revolucionárias continental, nenhuma ruptura mais significativa
aconteceu.  Nem  uma  ruptura  na  inserção  dos  países  latino-americanos  no  Sistema
Mundial de Estados, nem uma ruptura social. Não ocorreu nenhuma vitória anticapitalista
como foi, em seu tempo, a revolução cubana.
 O mapa político latino americano, contudo, já mudou substancialmente, e ainda vai mudar
mais. Chavez, Lula, Gutierrez (que já caiu) e Kirchner, a Frente Ampla no Uruguai e o MAS
de  Evo  Morales  na  Bolívia,  são  governos  que  se  explicam,  mesmo  considerando  as
evidentes  diferenças  das  forças  políticas  e  pressões  sociais  que  permitiram  que
chegassem ao poder, pelo esgotamento dos ajustes neoliberais promovidos no continente
nos anos noventa. Todas as novas forças políticas que chegaram ao poder, por diferentes
vias  e  em  contextos  diversos,  constituíram  governos  burgueses.  Mas,  tão  importante
quanto a identificação da natureza de classe destes governos, haveria que considerar que
são governos burgueses anômalos. São atípicos, porque são governos de coalizão política
de  partidos  que  na  origem  tinham  suas  bases  sociais  nos  movimentos  operários  e
populares e outros movimentos sociais, com partidos ou lideranças empresariais. 

A Economia da América Latina: Brasil, Argentina e México

A América Latina é  uma região do continente americano que reúne nações onde são
falados,  principalmente,  idiomas românicos,  isto é,  derivados do latim.  Os idiomas que
predominam nessa região são espanhol,  o português e o francês,  uma vez que essa
região foi dominada por impérios coloniais europeus espanhol e português.Com uma área
de  aproximadamente  20  milhões  km²,  a  América  Latina  ocupa  3,9%  da  superfície
do planeta  Terra.  Em  2008,  segundo  a  Organização  das  nações  Unidas  - ONU,  a
população dessa região era estimada em 569 milhões de pessoas. A América Latina é
composta por 20 países. Fazem parte dela países da América Central, América do Sul e
apenas  um  país  da  América  do  Norte.  Economia  da  América  Latina:
México, Brasil e Argentina são as nações latino-americanas mais ricas. Os três países
são vistos como emergentes e o Produto     Interno Bruto (PIB)   dos três,  correspondem a
aproximadamente  75%  do  PIB  de  toda  a  América  Latina.  Esses  países  também  se
destacam na produção industrial  e  na exportação dos produtos manufaturados,  já  que
possuem uma base industrial mais sólida que outras nações. A maioria dos outros países



dependem  da  exportação  e  dos  commodities  minerais  e  agrícolas.A desigualdade
social é um dos grandes problemas da América Latina, já que existe a concentração de
renda  na  maioria  dos  países.  Cuba  é  uma  exceção,  pois  adotou  uma  economia
socialista. Praticamente  todos  os  outros  países  tem  como  base  uma  economia
de mercado capitalista.  As  moedas  de  maior  valor  são o  Real  do  Brasil,  o  Peso da
Argentina, Chile e México. O desenvolvimento econômico desses países:  Os países
que formam a América Latina possuem problemas semelhantes a exemplo de: problemas
sociais, economia atrasada e fragilizada por governos corruptos e condição de países em
subdesenvolvimento. Nessa região, a agricultura de subsistência é evoluída, com destaque
para a pesca, caça e coleta. Os colonizadores europeus chegaram aos países e deram
continuidade ao cultivo, mas voltado para a exportação, buscando a própria rentabilidade.
Dessa forma, esses países têm como base de exportação os produtos primários, deixando
o  processo  de industrialização ainda  mais  lento  quando  comparado  com  nações
desenvolvidas. A policultura e a monocultura são as principais formas de produção. A
atividade econômica mais lucrativa para os países latino-americanos é a pecuária, já que
muitos animais, como gados e bois, são criados em regiões mais frias ou de tropical. Outra
grande atividade é a mineração e o extrativismo, principalmente na exportação desses
itens para o resto do mundo. O Banco Mundial divulgou um documento em que afirma que as
economias  da  América  Latina  estão  voltando  a  crescer  com  força  depois  de  seis  anos  de
estagnação puxadas pelo crescimento do Brasil e da Argentina, as duas maiores economias sul-
americanas. Os dados mostram que o crescimento brasileiro será de 2,4% em 2018 – previsão
maior  do  que  a  do  FMI,  divulgada  hoje,  que  foi  de  2,3% –  e  de  2,5% em 2019. Segundo  o
documento, a América Latina cresceu 1,1% em 2017 e deve crescer 1,8% em 2018 e 2,3% em
2019. Se fosse excluída a Venezuela, que passa por grave crise política, humanitária e econômica,
as estimativas seriam de 2,6% em 2018 e 2,8% em 2019.  A economia venezuelana teve uma
queda abrupta em seu PIB real de 16,5% em 2016 e de 14,5% em 2017, com perspectivas 
para 2018 igualmente pessimistas, com queda em torno de 14,3%.Na Argentina, as estimativas
são de alta  de 2,7% em 2018 e  2,8% em 2019 e,  no México,  crescimento  de 2,3% e 2,5%,
respectivamente. A América Central deve crescer 3,8% em 2018 e em 2019, já para o Caribe as
estimativas são de alta de 3,5% em 2018 e 3,4% em 2019.O relatório faz a ressalva de que após
vários anos de baixo crescimento,  a situação fiscal  de muitos desses países é frágil:  a  dívida
pública da região como um todo representa 57,6% do Produto Interno Bruno (PIB) latino-americano
e quase todos os países da região fecharam 2017 com déficits fiscais. O documento afirma que
caso o Brasil conseguisse diminuir sua relação dívida pública sobre o PIB do número atual de 74%
para  61,5%,  poderia  recuperar  o  grau  de  investimento,  classificação  de  risco  por  agências
estrangeira, em até dez anos. Isso se faria por meio de sucessivos superávits primários entre 2018
e 2028, começando com 7,5% neste ano e subindo para 5,8% a partir do ano que vem.Segundo o
Banco Mundial, períodos como o atual, de crescimento econômico, favorecem ajustes fiscais. “A
persistência dos déficits e os altos níveis de endividamento podem colocar em risco os ganhos
obtidos a duras penas nas últimas décadas, que ajudaram a reduzir a inflação,  a pobreza e a
desigualdade e a estimular o crescimento inclusivo”.

Atividades:

1- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras.

(    ).A desigualdade social é um dos grandes problemas da América Latina.
(  )  Os  países  que  formam  a  América  Latina  possuem  problemas  semelhantes  a
exemplo  de:  problemas  sociais,  economia  atrasada  e  fragilizada  por  governos
corruptos.
(    ) A América Latina é composta por 20 países.



     (    ) As moedas de maior valor são o Real do Brasil, o Peso da Argentina,     
            Chile e México.

(   )  As transformações da América Latina nunca  estiveram profundamente ligadas às
lutas contra a dominação. 
(    ) A América Latina é composta por 10 países.

2- Quais são os três países da América Latina que são vistos como emergentes e o
produto interno bruto (PIB) dos três, correspondem aproximadamente 75% do PIB
de toda a América Latina?

3- Os países que formam a América Latina possuem problemas semelhantes, como
problemas sociais, economia atrasada e fragilizada por governos corruptos diante
disso descreva a situação política do seu país de acordo com a sua opinião?

4- Dê acordo com o texto, podemos dizer que as transformações da América Latina
estão ligadas ao qual fator?

5- Qual foi o fator que proporcionou ao continente latino americano, a se escrever pela
primeira vez na história da revolução socialista?

6-  A América Latina é composta de 20 países, cite 10 países que fazem parte da
América Latina?

7- Na crise de 1929 as burguesias nacionais se aproveitaram da crise de liderança im-
perialista. Dê acordo com o texto existem dois países do continente que a burguesia
tirou um maior aproveito. Qual seria o nome desses países?

8- Quais são os idiomas que predominam na América Latina?
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              Competência: Compreender os processos identitários, conflitos e relações de

poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a

pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores

assentados  na  democracia,  na  igualdade  e  nos  Direitos  Humanos,  exercitando  o

autoconhecimento, a empatia,  o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e

combatendo preconceitos de qualquer natureza.

       Habilidade:(EM13LGG201) utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e

verbais)  em  diferentes  contextos,  valorizando-as  como  fenômeno  social,  cultural,

histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

Com base no que estudamos sobre o Renascimento artístico, agora faremos uma 

viagem ao Barroco. Vamos???

Barroco

A palavra barroco significa “pérola irregular, imperfeita”.

O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Euro-

pa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e re-

lações sociais, é chamada de "barroca".

Orientações:
Após o estudo de o texto informativo responder as questões abaixo. 



Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostenta-

ção e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. O barro-

co surge durante o período da Contrarreforma de Martinho Lutero. Ou seja, em meio à cri-

se da Idade Média, decorrente sobretudo das dificuldades econômicas e lutas religiosas

que ocorriam em grande parte da Europa. A igreja Católica Apostólica Romana usa da arte

para sensibilizar seus fiéis fazendo com que estes não acompanhassem Martinho Lutero.

A arte barroca vai sensibilizar os fiéis na representação dos momentos mais tristes, sofri-

dos e os de mais intensa alegria.  Por este motivo é caracterizado por forte influência reli-

giosa. No entanto, ao lado de tanta religiosidade, havia também, na época, um forte apelo

aos prazeres sensoriais.. Desse modo, o estilo configura-se, basicamente, na aproxima-

ção dos opostos. A mudança de mentalidade tem início com o surgimento do antropocen-

trismo renascentista onde o homem ocupa uma posição central. Fica claro que esse mo-

mento é caracterizado pela confusão de conceitos e ideias, busca dos valores humanísti-

cos e o conflito do corpo e da alma. 

Arquitetura barroca:  a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, cate-

drais e monastérios (conventos). Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã.

Para os arquitetos barrocos, os edifícios eram uma espécie de escultura.

Fortemente relacionada ao cristianismo católico, o fazer arquitetônico barroco tem forte 

presença em igrejas e basílicas e é reconhecido por suas formas monumentais e decora-

ções exuberantes que exaltam a religião. Como o barroco busca afirmar a soberania ca-

tólica, as artes desse período são marcadas pela exaltação de Deus e da Igreja. A exalta-

ção da Igreja também é feita por meio de muitos ornamentos, de uma decoração extrava-

gante que traz a ideia de grandiosidade, poder e riqueza. O barroco é ousado e as irregula-

ridades de proporção são comuns nesse estilo. 



Este desenho é de uma igreja barroca São Francisco de Assis em Ouro Preto Minas Gerais

Analisando-a podemos perceber a simetria presente na construção, se colocarmos uma linha ima-

ginária traçada no meio da imagem teremos os dois lados iguais; a monumentalidade, a altura des-

ta construção, os detalhes em movimento que estão nas janelas e porta. O luxo (as igrejas tem os 

altares cobetos por ouro e os adereços das imagens em detalhes com pedras preciosas.

Entre o Google e digite Arquitetura Barroca – opção imagens e observe a grandioidade de uma 

construção barroca.

Baseando-se no texto informativo, responda as questões abaixo.

1)A palavra Barroco quer dizer:

a)(   )Pedra deformada e feia.

b)(   )Pedra irregular e escura

c)(   )Pedra irregula, imperfeita

2)O Barroco surge durante o período da Contrareforma de Lutero e usa a arte com qual finalidade?

a)(   )Fazer com que Martinho Lutero voltasse para a Igreja.

b)(   )Fazer com que os fiéis Católicos não andonassem a Igreja.

c)(   )Sensibilizar os fiéis para qe não acompanhassem Martinho Lutero



3)  Este estilo configura-se, basicamente, na aproximação dos opostos  :  

a)(   )Havia uma forte influência religiosa e dos prazeres sensoriais.

b)(   )A Igreja Católica brigando com Martinho Lutero.

c)(   )Os fiéis brigando pela Igreja.

4)Podemos observar a manifestação da arquitetura barroca principalmente:

a(   )Nas casas e sítios

b)(   )Nas igrejas, monastérios (conventos) e catedrais.

5)Para os arquitetos barrocos estes edifícios eram como uma escultura e c  omo o barroco  

busca afirmar a soberania católica, as artes desse período são marcadas:

a)(   )Pela exaltação de Deus e da Igreja.

b(   )Pela força e poder da Igreja Católica

c(   )Pela imaginação do fiel perante a Deus

6)A exaltação da Igreja também é feita por meios de:

a(   )Ornamentação e luxo.

b(   )Muitos ornamentos, de uma decoração extravagante que traz a ideia de grandiosida-

de, poder e riqueza.

C(   )Riqueza e muito ouro

Bons estudos!!

Qualquer dúvida estou a disposição.



“Be the change you want to see in the world”.   Mahatma Gandhi
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Componente Curricular: Inglês

Orientações: Nesta cap, daremos continuidade ao estudo do Simple Present (Presente 
Simples) iniciado na cap anterior. Veremos as formas negativa (don´t / doesn´t) e 
interrogativa (Do / Does). Leia o conteúdo com atenção e responda, em inglês, às 
questões propostas.

Forma Negativa e Interrogativa do Presente Simples

As formas negativas e interrogativas do Simple Present são feitas com o verbo auxili-
ar Do (do/does), acompanhado do verbo principal no infinitivo sem to.

Forma Negativa

Para formar uma oração negativa no Simple Present, usa-se do not para os Pronomes 
Pessoais I, You, We, You e They e does not para a 3ª pessoa do singular (He, She, It). 
Observe a tabela abaixo:

I do not work
You do not work
He does not work
She does not work
It does not work
We do not work
You do not work
They do not work



* FORMAS ABREVIADAS: do not - don't / does not - doesn't. Ambas as formas são cor-
retas e bastante comuns na Língua Inglesa. Observe alguns exemplos com as formas 
abreviadas:

I don't talk to her. (Eu não falo com ela.) /  You don't need to tell me anything. (Você não
precisa me dizer nada.)

He doesn't live here. (Ele não mora aqui.) / She doesn't like him. (Ela não gosta dele.)

It doesn't work well. (Isto não funciona bem.) / We don't read newspaper. (Nós não lemos
jornal.)

You don't have children. (Vocês não têm filhos.)

They don't go out on weekends. (Eles não saem nos finais de semana.)

NEGATIVE FORM: I/YOU/WE/YOU/THEY + DO NOT + VERBO NO INFINI-
TIVO SEM TO

HE/SHE/IT + DOES NOT + VERBO NO INFINITIVO SEM TO

Forma Interrogativa

Para formar uma oração interrogativa no Simple Present, usa-se o verbo auxiliar Do AN-
TES DO SUJEITO para os Pronomes Pessoais I, You, We, You e They e does para a 3ª 
pessoa do singular (He, She, It). Observe os exemplos abaixo:

Do I  need it?  (Eu preciso disto?)  /  Do you have a summerhouse?  (Você tem casa na
praia?)

Does it work? (Isto funciona?) / Do we know her? (Nós a conhecemos?)

Do you have a car? (Vocês têm carro?) / Do they go out on weekends? (Eles saem nos fi-
nais de semana?)

INTERROGATIVE FORM: DO + I/YOU/WE/YOU/THEY + VERBO NO INFINITI-
VO SEM TO

DOES + HE/SHE/IT + VERBO NO INFINITIVO SEM TO

ATIVIDADE

Use o Simple Present.

a. I __________ (go) shopping with my 

brother.

b. We sometimes _____________ (use) a

dictionary in class.

c. My friends ____________ (study) 

English at their school.

d. You __________ (live) near me.

e. He ___________ (like) rap music.



f. She _________ (do) her homework 

before dinner.

g. We __________ (play) tennis in school 

every day.

h. I ____________ (watch) TV in the 

evening.

i. My mother ____________ (teach) art.

j. I ___________ (play) tennis after 

school.

k. We ___________ (have) lunch at 

school.

l. He _________ (watch) a movie after 

dinner.

m. Susan __________ (go) to the cinema.

n. Brian __________ (get up) at eight o

´clock.

o. _________ Maria _________ (listen) to

music?

p. ________ Mary and Robert ______ 

(go) to school every day?

q. ________ they __________ (like) 

classical music?

r. ________ you _________ (eat) pizza 

every weekend?

s. ________ your parents _______ (work)

at school?

t. I __________ (eat – neg.) a hamburger 

every weekend.

u. Luis ____________ (read – neg.) 

magazines.

v. Peter ___________ (study – neg.) 

French.

w. Betty ____________ (work – neg.) in a 

supermarket.

x. My grandfather __________ (live – 

neg.) in Anchieta.

y. Karen ___________ (like – neg.) to do 

shopping.

z. My cousins __________ (play – neg.) 

volleyball.
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 ÉTICA E CIDADANIA

Direitos Humanos

Os Direitos Humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser
humano, em qualquer parte do mundo, pode requerer em defesa própria ou de outrem.
Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação
sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa.

Resumo

1. Categoria de direitos primordiais e inalienáveis;
2. Garante direitos a todos os membros da espécie humana;
3. Foram reconhecidos no mundo moderno, pela primeira vez, na Revolução Ameri-

cana e na Revolução Francesa;
4. Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, da ONU;
5. Garantem direitos fundamentais, como à vida, à liberdade, à saúde e à segurança

das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acu-
sado de um crime;

6. Ainda hoje existem desrespeitos aos Direitos Humanos, o que atesta a necessi-
dade de que a luta e o ativismo pelos direitos nunca acabem.

O senso comum tende a tratar os Direitos Humanos de maneira equivocada, pois al-
gumas confusões de categoria são cometidas quando se fala do assunto. Por isso, é

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm


preciso estabelecer que:

a. Os  Direitos  Humanos não  são  uma invenção.  Como  direitos  pertencentes  a
qualquer ser humano, eles existem desde que existe ser humano na face da Ter-
ra. O que aconteceu foi o reconhecimento desses direitos já existentes, por meio
de convenções e documentos oficiais.

b. Os direitos humanos pertencem à humanidade e aplicam-se a todos os seres
humanos, sem exceção e nem distinção. Portanto, a crença do senso comum de
que os Direitos Humanos servem para proteger certas pessoas, em detrimento de
outras, está absolutamente incorreta.

c. Não há uma pessoa, uma instituição ou um órgão que seja os Direitos Hu-
manos. Existem ONGs, secretarias públicas e pessoas que lutam pela garantia
dos Direitos Humanos em quaisquer situações. Portanto, as falas do senso co-
mum que afirmam que “os Direitos Humanos não vão atrás das vítimas do crime”
ou que “os Direitos Humanos não prestam ajuda à família do policial morto em
conflito”  são confusões  categoriais.  Os Direitos  Humanos não podem agir  por
conta própria, visto que, enquanto uma idéia, um conceito que não existe fisica-
mente, podem apenas ser aplicados em determinadas situações.

Escreva qual é sua opinião sobre os direitos humanos. Em
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