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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
, 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021

Aluno:___________________________________________                                                

Professor Samuel Guimarães

Componente Curricular: Língua Portuguesa

Objeto do Conhecimento: Concordância Verbal

Concordância Verbal

                      Várias vezes, ao estudarmos os termos essenciais da oração, vimos que 
entre o verbo e o sujeito se estabelece uma relação de concordância.  

                   A concordância que se estabelece entre o sujeito de uma oração é uma 
relação de concordância verbal.

               Ex. : Uma menina povoa meus sonhos. (sujeito simples)

                            (ela)

                        Meninas povoam meus sonhos. ( sujeito simples)

                            (elas)

    Uma menina e seu cão povoam meus sonhos. (suj. composto)

               (eles)

       As regras básicas da concordância verbal são: 

- quando o sujeito de um verbo é simples, o verbo concorda com esse sujeito em número 
e pessoa;

- quando o sujeito de um verbo é composto, o verbo, normalmente, faz a concordância no
plural.

OBS. : Essas duas regras básicas podem, muitas vezes, deixar de ser obedecidas. 
Isso acontece quando um escritor, um poeta ou qualquer outra pessoa que produz
bons textos procura exprimir algum detalhe expressivo por meio da concordância 
verbal.



Atividades:

1 . Diga qual é o sujeito de cada uma das formas verbais destacadas  abaixo:

                           Continho

               Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de 
Pernambuco. N soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do 
caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo.

               - Você aí, menino, para onde vai essa estrada?

               - Ela não vai não: nós é que vamos nela.

               - Engraçadinho duma figa! Como você se chama?

               - Eu não me chamo não: os outros é que me chamam de Zé.

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

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

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

2 . Assista ao filme “Sociedade dos Poetas Mortos” e responda as seguintes questôes:

I – a) Em que década é retratada a história vivida pelas personagens?

………… …………………………..

     b) Qual o Gênero?

               - drama                                           - documentário

               - musical                                         -  comédia

II – O que significa a expressão latina carpe diem?

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

III – Comente o suicídio do personagem protagonista. A escola e seus pais tentam culpar o
professor e os colegas culpam os pais pelo ocorrido. O que você acha? Tire 
conclusões.

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

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

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

IV – Você acha que os pais, com suas experiências podem impor aos seus filhos o curso 
que devem fazer ou sua profissão? Comente.

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

V – Por que o diálogo é muito importante para uma relação pacífica entre pais e filhos?

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………



VI – Na sua opinião, por que alguns jovens ouvem mais os amigos do que seus pais? 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

VII – Conte a parte que você mais gostou. 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

VIII – Qual foi o momento de maior tensão da história?

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



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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
, 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021
Aluno:___________________________________________                                          

Professor: Cibele
Componente: Matemática

Objetivos de aprendizagem ou habilidade 
 Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que 

possam ser apresentados por equações polinomiais de 2º grau tipo ax²=b
 Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com 

base em suas relações com produtos notáveis, para resolver e elaborar 
problemas que possam ser representados por equações polinomais de 2º
grau

Equação de 2º grau

> Chama-se equação de 2º grau a equação que pode ser colocada na seguinte forma

ax² + bx + c = 0
Sendo que a, b e c são chamados de coeficientes, exemplos:

1) x² - 5x +6=0
A= 1
B= -5
C= 6

2) -9x² + 3x = 0
A= -9
B= 3
C= 0

3)7x² -4 =0
A= 7
B= 0
C= -4

4)8x²=0
A= 8
B= 0
C= 0

Equações de 2º grau completas e incompletas

Completas
A) x²-4x+10=0
B) 2x² - 7x+3=0

C) 15x²+x-25=0

Incompletas 



A) x²-9=0   b=0
B) 2x²-4x=0   c=0

C) 5x²=0    b=0 e c=

Exercicios

1) Quais são equações de 2º grau?
A) x – 5x + 6 = 0
B) x² - 7x + 10 = 0
C) 10x² + 4x – 3 = 0
D)  2x³ - 8x² -2 = 0

E) 4x² - 1 = 0 
F) 9x – 6 = 0
G) x² - 7x = 0
H)3x² + x-8 = 0       

2) Determine o valor de A,B e C 

A) x²-7x+10=0
B) x²-x-6=0
C) 4x²-4x+1=0
D) –x²-5x-1=0

E) 4x²=0
F) 3x²-6=0
G) x²-2x=0
H) 2x²+4-5x=0

3) Classifique como completa ou incompleta

A) x²-4=0
B) 2x²-x=0

C) x²-x-6=0
D) 3x²-2x-1=0

Resolução de equação de segundo grau

Utilizando a fórmula de Bhaskara podemos encontrar as raizes de uma
equação de segundo grau. Sendo ela:

∆= b²-4ac

−b±√∆
2a

−b±√b2−4 ac
2a

1) Utilizando a formula resolva as equações do 2º grau 

a) X2-5x+6=0 
b) X2-8x+12=0 
c) X2+2x-8=0 
d) X2-5x+8=0 
e) 2X2-8x+8=0 
f) X2-4x-5=0 



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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
Período: 17/05/21 a 28/05/21.
Aluno: 
______________________________________________________________________
__
Professora: Fabiane Lima Carlos 
Componente curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento: Introdução a física.
Objetivos de aprendizagem: Compreender os conceitos básicos utilizados em física
como: grandezas, movimento, repouso e trajetória. 

GRANDEZAS FÍSICAS: TUDO PODE SER MEDIDO

No nosso dia a dia, lidamos com diversas grandezas: quando medimos 1 metro
de tecido ou compramos 2 quilos de carne, por exemplo. As grandezas físicas são
reconhecidas em todo o mundo.

Elas são utilizadas para facilitar o ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS.

A matéria (sendo um corpo ou uma substância) e a energia podem ser avaliadas
quantitativamente.

Cada característica que possa ser quantificada se constitui em grandeza física.
Exemplos:  tempo,  distância,  velocidade,  aceleração,  força,  energia,  trabalho,
temperatura, pressão e outros.
As grandezas são avaliadas pelas unidades de medida adotadas por  convenção e
cada unidade tem seu símbolo. O m, por exemplo, é o símbolo do metro.

O valor de uma grandeza pode ser expresso por um número e uma unidade de
medida. Exemplos: 25ºC, 100m.

SISTEMA INTERNACIONAL  DE UNIDADES (SI):  Para  facilitar  a  comunicação,  os
cientistas preferem utilizar um único grupo de unidades, o SI (Sistema Internacional de
Unidades). Nesse sistema, a unidade do comprimento é o metro (m); o volume é o
metro cúbico (m³) e a unidade da massa é o quilograma (Kg).

GRANDEZAS FÍSICAS: ESCALAR E VETORIAL

Grandeza escalar: definida por um número e uma unidade. Exemplo: tempo, compri-
mento, energia.

Grandeza vetorial: definida por um número, uma unidade, uma direção e um sentido.
Exemplo: Força, aceleração, impulso, deslocamento, velocidade, quantidade de movi-
mento,



Exemplos de direção e sentido de um vetor.

 PARADO OU EM MOVIMENTO: QUAL É O REFERENCIAL?

Um móvel ou ponto material é um corpo que está em movimento, em relação ao refe-
rencial adotado. Sendo assim: um corpo está em repouso quando sua posição, em re-
lação ao referencial escolhido, não se altera com o tempo. E um corpo está em movi-
mento quando sua posição, em relação ao referencial escolhido, se altera com o tem-
po.

TRAJETÓRIA – PARA ONDE VAMOS?

Trajetória é  o  con-
junto  de  posições
sucessivas  ocupa-
das  por  um  móvel
no decorrer do tem-
po. O caminho des-
crito  pelo  móvel
também  caracteriza
a trajetória.

A  trajetória  é  um
conceito  relativo:
para ser definida, ela depende de um referencial.

A trajetória pode ser classificada em RETILÍNEA e CURVILÍNEA.



ATIVIDADES

1) Observe a imagem e, em seguida, dê o nome de três instrumentos de medida que
estão representados:

2) Hoje, levei 4 h para chegar à casa de minha avó, que fica a 10 km da minha. No
meio do caminho, olhei para o termômetro da rua
e percebi que estava marcando 39 °C. Senti muito
calor! Devo ter perdido 0,5 kg durante o percurso.
Agora, responda:
a) Quais são as grandezas abordadas no texto?
b) Que grandezas mencionadas no texto podem
ser classificadas como grandezas escalares?

3) Use E para GRANDEZA ESCALAR e V para
GRANDEZAS VETORIAIS:
a. (     ) Altura de uma pessoa. 
b. (      ) Tempo de duração de um evento. 
c. (      ) Volume de um reservatório. 
d. (      ) orça de 100N necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira.
e. (      ) Temperatura do ambiente.
f.  (      ) Um jogo de futebol com duração de 90 minutos. 
g. (      ) Área de um terreno. 
h. (      ) A velocidade máxima de 90 km/h dos caminhões numa rodovia. 
i.  (      )  Aceleração da gravidade terrestre. 
j.  (      ) O deslocamento de um avião de 100 km, na direção Norte do Brasil. 

4) Observe a imagem:



Carlinhos,  sentado  na  poltrona  do
carro,  afirma  que  seu  pai,  João,
motorista sentado a seu lado no carro,
não  se  move,  ou  seja,  está  EM
REPOUSO.
Ao mesmo tempo,  Roberta,  que  está
em  pé  na  calçada  com  a  mãe,  em
frente ao sinal de trânsito, vê o carro
se  aproximando  e  afirma  que  João
está EM MOVIMENTO. 

a) E agora? Você saberia explicar 
quem está com a razão?

b)   Na  mesma  imagem,  o  guarda  de  trânsito  está  no  meio  da  rua,  garantindo  a
travessia  dos  pedestres.  Se  adotarmos,  como referencial,  o  sinal  de  trânsito,  será
possível afirmar que o guarda está em repouso ou em movimento? 

5) Observe as imagens e identifique o tipo de trajetória representada.

a) b) 

                          



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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano

Período: : 17/05/21 a 28/05/21.
Aluno: ______________________________________________________

Professor: __Carlson Cruz_

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo: O  Fim da primeira guerra.

Orientações:

Atenção alunos: 
 Organize o seu dia;
 Não deixe as atividades acumularem.
 Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das palavras.
 Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortale-

cer ainda mais os seus vínculos com ela.

Objetivos de aprendizagem: Identificar as consequências da Crise de 1929, ocorrida nos Es-
tados Unidos da América, no contexto econômico e político europeu. Analisar o contexto do iní-
cio de novos conflitos.

Acessem o Link e responda as atividades
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise29.htm
Questões

01-) Aponte as principais causas que levaram a Crise de 1929.

 02-) O que foi o “American Way of Life”

03-) O que foi a ‘’Superprodução’’?

04-) Explique o que foi o “New Deal”.

05-) Diferencie o Liberalismo e o Neoliberalismo.

Boa sorte!!!!                      



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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano

Período: : 17/05/21 a 28/05/21.

Aluno: ______________________________________________________
Professor(a): Kerle Gonçalves das Neves Zuqui.
Componente Curricular: Geografia.
HABILIDADES:

(EF09GE04) Relacionar  diferenças de paisagens aos modos de viver  de diferentes
povos  na  Europa,  Ásia  e  Oceania,  valorizando  identidades  e  interculturalidades
regionais.

Europa
Europa é um dos seis continentes do mundo, localizado a oeste da Ásia e ao norte da África. O

continente é composto por 50 países e possui o maior bloco econômico do mundo. 

Europa é um dos seis continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor.

O continente é banhado, ao norte, pelo Mar Ártico; ao sul, pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Ne-

gro; a oeste, pelo Oceano Atlântico; e, a leste, pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida

como o “Velho Mundo” e considerada o berço da cultura ocidental. 

A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, sendo considerada então um prolonga-

mento da massa continental do continente asiático, formando, assim, a Eurásia (massa conti-

nental formada pela Europa e pela Ásia). Os dois continentes são separados pela cordilheira

chamada Montes Urais. Devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apre-

senta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea.



Mapa da Europa

Mapa do continente europeu (Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Regiões da Europa 
O continente europeu possui características bastante heterogêneas quando analisado todo o
seu território. Para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações divi-
dem-no em quatro regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espa-
cial e econômica. São estas: 
Europa Ocidental: é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha,
Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. 
Europa Meridional ou Mediterrânea: é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo
situadas na Península Ibérica, como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. 
Europa Centro-Oriental: é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-
se independentes, como Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Moldávia, Macedônia do Norte, entre
outros. 
Europa Setentrional:  é  composta  por  países  que  se  situam no  extremo norte  do
continente,  como  os  Países  Nórdicos  (Noruega,  Dinamarca,  Suécia,  Finlândia  e
Islândia).

Aspectos geográficos
→ Clima 
O clima predominante na Europa é o temperado (devido a sua localização geográfica), no qual
pode ser observado variações continentais e oceânicas. 
As áreas situadas na porção setentrional do continente apresentam temperaturas mais rigoro-
sas no período do inverno, ao passo que as áreas situadas ao sul apresentam temperaturas
mais amenas ao longo do ano e amplitudes térmicas menores quando comparadas aos países
ao norte. Há regiões de clima semiárido, mediterrâneo e polar. 
→ Hidrografia
Devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. No continen-
te também pode ser encontrado diversos rios, como o Danúbio (nasce na Alemanha e deságua
no Mar Negro), o Volga (Rússia) e o Rio Reno (Alemanha, França e deságua na Holanda). O rio
Volga é o maior da Europa. 



Os  rios  e  mares  europeus  são  de  extrema  importância  para  os  países,  pois  têm
variadas utilizações, a saber: a navegação para transporte de pessoas e mercadorias,
o uso de água para irrigação, a integração entre cidades e portos do continente e a
produção de energia hidrelétricas em alguns casos. 
→ Vegetação 
Por ser um território bastante heterogêneo, vários tipos de vegetação podem ser encontrados
na Europa, como a Tundra, nas áreas de baixas temperaturas; a Floresta de Coníferas ou Taiga;
a Floresta temperada, que é a vegetação predominante no continente, entre outros. 

→ Relevo 
No continente europeu se destacam três unidades de relevo. 
Maciços antigos: Montanhas muito antigas, que se situam no centro-norte e no leste do conti-
nente, entre as quais se destacam os montes Urais — que separam a Europa da Ásia, a leste —
os Alpes Escandinavos. 
Planícies centrais:  Localizadas na região central, apresentam grande extensão e solos muito
férteis, onde predominam o cultivo de cereais e a criação de gado 
Cordilheiras  recentes:  Montanhas  jovens  e  de  elevada  altitude:  os  Pireneus,  os
Cárpatos,  os  Alpes,  os  Apeninos,  os  Alpes  Dináricos,  os  Bálcãs  e  a  cadeia  do
Cáucaso.

ATIVIDADE 1
Descreva as três principais unidades do relevo europeu. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2
O mapa-múndi abaixo apresenta todos os continentes. Marque a alternativa que corresponde 
ao número da Europa no mapa. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

ATIVIDADE 3
Qual  é  a  importância  econômica  dos  rios  e  dos  mares  europeus?  Justifique  sua
resposta.



are stronger than you think

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

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor(a): Sabrina S. da Silva

Componente Curricular: Inglês

Objeto do conhecimento: Immediate Future (Futuro Imediato)

Habilidades a serem alcançadas: Utilizar formas verbais do futuro para descrever 

planos e expectativas e fazer previsões.

ATIVIDADE

1. Responda às perguntas nas formas afirmativa ou negativa, usando o Futuro Imediato.  

     

          Kelly          Mark         Betty Tony and Davi           John and Allan

a. Is Kelly going to read books? Yes, Kelly is going to read books.

b. Is Mark going to play soccer? 

____________________________________________________________.

c. Is Betty going to paint? 

_________________________________________________________________.

d. Are Tony and Davi going to eat? 

_________________________________________________________.

e. Are John and Allan going to sing?  

_______________________________________________________.



f. Is Betty going to sing? No, Betty isn´t going to sing.

g. Is Mark going to cook? 

_________________________________________________________________.

h. Are John and Allan going to drink some coffee? 

______________________________________________.

i. Is Kelly going to listen to music? 

___________________________________________________________.

j. Are Tony and Davi going to travel? 

_________________________________________________________.



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “LACERDA DE AGUIAR”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
1º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa (9º ano) 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021

Aluno:

Professor (a): Fanny Alves

Componente Curricular: (a disciplina) Arte

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.

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

Continuando com o Expressionismo e depois de você ter conhecido uma obra que o 

expressa, daremos continuidade aos nossos estudos entendendo como e porque o 

movimento expressionismo está presente nos nossos estudos.

Então vamos lá!

Expressionismo

O Expressionismo foi um movimento estético embalado pela arte moderna do início
do século XX e teve expoentes nas artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, na
música, na dança, na arquitetura e na fotografia.

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/o-que-literatura.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/origem-cinema.htm


Contrapôs-se ao academicismo artístico, à sistematização alienante do mundo industri-
al e principalmente à representação objetiva do Impressionismo: em vez de captar a re-
alidade, o Expressionismo     cria a realidade  , em um movimento do interior para o exteri  -  
or,     valorizando aspectos     irracionais     e     instintivos     no procedimento artístico  .

Engajados em um projeto de crítica social de seu tempo, os expressionistas comu-
mente  elegiam temas  relacionados  à angústia da  condição  humana,  à  morte,  ao
medo, ao sexo, muitas vezes representados de maneira sombria e com figuras defor-
madas.

O Expressionismo surge no início do século XX, em tentativa da arte moderna de

representar  um  mundo  em  constante  transformação.  As  mudanças  provocadas

pela automatização industrial em larga escala, pelo crescimento acelerado das gran-

des metrópoles e pelo surgimento de novas tecnologias apresentavam um novo para-

digma, transformavam a maneira como o ser humano existe e interage com o mundo.

Assim, a arte precisava também contemplar a vivência humana desses novos tempos.

De modo geral, os expressionistas tentaram captar o drama da existência, da tentati-

va do homem de dominar a realidade, mas ser arrastado por ela.

O  advento  da Primeira  Guerra  Mundial (1914-1918)  também  influenciou

profundamente os artistas expressionistas. O combate, que devastou a Europa e

ceifou um enorme número de vítimas, trouxe à tona um cenário de sofrimento, fome,

recessão  econômica  e  deterioração  moral.  Os  horrores  desse  longo  conflito

evidenciaram  um mundo  caótico,  violento,  esfacelado  e  moribundo,  dando  ao

período e aos sujeitos uma sensação de constante aflição e desespero.

 O momento do pós-guerra na Alemanha, país considerado o berço do Expressionismo,

trouxe uma sensação ainda maior de derrota e miséria. O país foi à bancarrota, a moeda

nacional não tinha mais valor, e os alemães sentiam-se vexados e humilhados, situação que

favoreceu  o  golpe  parlamentar  de  Hitler  e  a  tomada  do  poder  pelo partido  nazista.

Importante  acrescentar  também  que o  Expressionismo  sofreu  grande  repressão  do

governo nazista, que considerava a arte moderna como “degenerada”.

Principais características do Expressionismo

O Expressionismo foi um movimento muito diversificado, fundado por dois grupos: A

Ponte, de 1905, e O Cavaleiro Azul, de 1911, que reuniram majoritariamente artistas

alemães. Em uma segunda fase, monta-se o grupo Nova Objetividade, já de caráter in-

ternacional. Embora não houvesse um manifesto ou uma declaração programática dos

objetivos e procedimentos da arte expressionista, podem ser apontadas como princi-

pais as seguintes características:

 o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva;

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/nazismo-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/primeira-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/artes/
https://mundoeducacao.uol.com.br/artes/o-impressionismo.htm


 a não representação mimética da realidade;

 a valorização da gravura e da arte primitiva;

 a deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento,

a interioridade;

 a poética do feio, a representação do que é tido como indesejável;

 a preferência por temas sombrios e mórbidos.

1-Responda as questões abaixo de acordo com o texto informativo, marcando apenas

as afirmativas corretas.

___Expressionismo é um movimento estético que teve início no século XX.

___O Expressionismo só não se manifestou na literatura.

___O Expressionismo cria a realidade de dentro do ser humano para fora, do seu ínti-

mo para fora.

___Os expressionistas comumente elegiam temas relacionados à angústia da condi-

ção humana,  à morte,  ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de maneira

sombria e com figuras deformadas.

___Os expressionistas tentaram captar o drama da existência,  da tentativa do ho-

mem de dominar a realidade, mas ser arrastado por ela.

___A Segunda Guerra Mundial também influenciou os artistas para que este movimen-

to se formasse.

2-Marque as características do movimento artístico do Expressionismo:

___o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva;

___a representação mimética da realidade;

___a desvalorização da gravura e da arte primitiva;

___a deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a
interioridade;

___a poética do belo, a representação do que é tido como desejável;

___a preferência por temas sombrios e mórbidos.

Bons estudos. Se necessário estou a disposição.
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 ÉTICA E CIDADANIA

Mensagem para um amigo inesquecível

Durante toda minha vida, muitas pessoas passaram por mim, dia após dia. Mas
somente algumas dessas pessoas, ficaram para sempre em minha memória. Essas
pessoas são ditas amigas, e as levarei para sempre em meu coração.

Às vezes pelo simples fato de terem cruzado meu caminho, às vezes pelo simples
fato de terem dito uma única palavra de conforto quando eu precisei. Às vezes por
terem me dado um minuto de sua atenção, e me ouvido falar de minhas angústias,
medos, vitórias, derrotas...

Às vezes por terem confiado em mim, e me contado também seus problemas,
angústias, vitórias, derrotas. Isso é ser amigo: é ouvir, é confiar, é amar. E amigos
de verdade ficam para sempre em nossos corações, assim como as pegadas na
alma, que são eternas.
Assim como você, meu amigo, que é muito especial e importante para mim. Eu te
adoro muito! Sua amizade para mim tem um valor enorme, e nada que eu possa dizer
a você pode ser tão especial ou mais significativo do que sua amizade é para mim. 

Reflita sobre o texto!

 Faça um texto com suas palavras sobre a importância da amizade em nossa

vida.
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