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 APOSTO E VOCATIVO  

APOSTO 
 
O aposto é um termo acessório da oração que fornece informações sobre outro termo da 
oração, explicando, esclarecendo, desenvolvendo, detalhando, enumerando, especificando, 
resumindo ou comparando esse outro termo. 

  
Assim, o aposto pode ser explicativo, enumerativo, especificativo, recapitulativo ou resumidor, 
distributivo ou comparativo. 

 
Exemplos de aposto 

 
 Isabel, a filha da Ana e do Renato, nasceu ontem. 
 As professoras novas - Helena e Carla - nasceram em Minas Gerais. 
 Já li vários autores: Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Guimarães Rosa, 

Clarice Lispector, Jorge Amado,. 

 
VOCATIVO 

 
O vocativo é um termo independente, que não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. É 
um chamamento, uma invocação ou um apelo usado no discurso direto. 

 
Exemplos de vocativo 

 
 Bruna, você vai demorar muito? 
 Ouça, querida, o que eu estou dizendo! 
 Ó meninos! 

 
 
 

QUESTÕES SOBRE VOCATIVO 
 

Leia: 

“Recreio”. São Paulo: Abril, ano 10, n. 479, p. 24, 14 maio 2009. 



 

Questão 1 – Acrescentou-se o vocativo, a quem se dirige a fala “Pule na água!”, na frase: 

a) “Pule na água, predador!” 

b) “Pule na água, mamãe!” 

c) “Pule na água, Samuel!” 

d) “Pule na água, Antoninho!” 
 

Questão 2 – Identifique quem empregou o vocativo “Samuel” no último quadrinho da tira: 

a) a mamãe do predador. 

b) a mamãe do Samuel. 

c) a mamãe do Antoninho. 

d) a mamãe do Samuel e do Antoninho. 
 

Questão 3 – O termo em destaque funciona como um vocativo em: 

a) “Lá vem um predador!” 

b) “Ele já foi embora, mamãe?” 

c) “Ele já foi embora, mamãe?” 

d) “Só assim pro Antoninho tomar banho!” 
 

Questão 4 – Acompanha os vocativos, presentes na tira, este sinal de pontuação: 

a) vírgula 

b) ponto de exclamação 

c) ponto de interrogação 

d) ponto final 
 

Questão 5 – Identifique, agora, a finalidade do vocativo: 

 
 

QUESTÕES SOBRE APOSTO. 

 

Leia: 

Héstia, a deusa do fogo 
 

Entre os doze deuses do Olimpo vivia Héstia, a deusa da chama que nunca apaga. 

Protetora dos lares, das cidades, das famílias, suas chamas – consideradas sagradas entre os 

gregos antigos – vinham diretamente do Sol, o rei dos Astros. 

Héstia era também a deusa que tinha a chave do Olimpo dada por Zeus. Era 

responsável por cuidar da cidade sagrada e de lá nunca sair. Por isso, quando uma cidade era 

fundada, o fogo de Héstia era aceso, para que a localidade fosse protegida das guerras, das 

doenças e da fome. 

A cidade de Olímpia, famosa por sediar os jogos olímpicos na Antiguidade, conserva o 

templo de Héstia, onde a chama é mantida acesa. De lá também vem o fogo da tocha 

olímpica, acesa no templo de Hera, esposa de Zeus. 

Disponível em: <http://chc.org.br>. 
(Fragmento). 

http://chc.org.br/


 

Questão 1 – Assinale o aposto que se refere à Héstia: 

a) “a deusa da chama que nunca apaga”. 

b) “o rei dos Astros”. 

c) “famosa por sediar os jogos olímpicos na Antiguidade”. 

d) “esposa de Zeus”. 
 

Questão 2 – No primeiro parágrafo do texto, foram empregados dois sinais de pontuação que 

indicam os apostos. Identifique-os: 

 
 

Questão 3 – O aposto “onde a chama é mantida acesa” retoma: 

a) “a cidade sagrada”. 

b) “a localidade protegida das guerras, das doenças e da fome”. 

c) “o templo de Héstia”. 

d) “o templo de Hera”. 
 

Questão 4 – “Protetora dos lares, das cidades, das famílias [...]”. O núcleo, ou seja, a palavra 
principal desse 

aposto é: 

 

 

Questão 5 – Aponte o fim a que se destina a construção de um aposto: 

a) modificar o sentido de um termo. 

b) chamar alguém. 

c) complementar o significado de uma palavra. 

d) explicar um termo ou uma expressão. 

 

MATEMÁTICA 

 
Monômios 

Monômios são expressões algébricas munidas de multiplicações cujos fatores são números 

reais e números desconhecidos (também chamados de incógnitas). Dessa maneira, não é 

considerada monômio qualquer expressão algébrica que possua uma adição, subtração ou 

incógnita no denominador. 

São exemplos de monômios as expressões a seguir: 4x , -23xy,  abc. 

Definições importantes 

Todo monômio é dividido em duas partes: a parte literal e o coeficiente. Esse último é o número 
real que multiplica as incógnitas presentes no monômio. Já a parte literal são todas as incógnitas 

presentes em um monômio, inclusive seus expoentes. Portanto, no monômio abaixo: 

 4x   -     coeficiente: 4               parte literal : x 

abc-       coeficiente: 1               parte literal: abc 

 

https://www.preparaenem.com/matematica/expressao-algebrica.htm
https://www.preparaenem.com/matematica/dicas-para-calculo-multiplicacao.htm
https://www.preparaenem.com/matematica/conjuntos-numericos-suas-operacoes.htm
https://www.preparaenem.com/matematica/conjuntos-numericos-suas-operacoes.htm
https://www.preparaenem.com/matematica/adicao-e-subtracao-de-numeros-inteiros-.htm
https://www.preparaenem.com/matematica/adicao-subtracao-fracoes.htm


Monômios semelhantes 

Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. 3xy e 
2/5xy são iguais, pois possuem a mesma parte literal xy; 0,5a3b2 e 10a3b2 são iguais, pois 
possuem a mesma parte literal a3b2; - 4vwz, 2,3vwz e 1/3vwz são iguais, pois possuem a mesma 

parte literal vwz. 

Redução de Termos Semelhantes 

Por possuírem a mesma parte literal os dois primeiros termos algébricos são 
denominados monômios semelhantes. Este conceito é muito importante, pois podemos reduzir 

uma expressão algébrica, contendo vários termos semelhantes, através da soma algébrica destes 
termos. 
 

Adição de Monômios 

Se você tiver 3 bananas e 2 maçãs, ao ganhar mais 2 bananas e 2 maçãs, você ficará com 5 
bananas e 4 maçãs. Note que somamos bananas com bananas e maçãs com maçãs. O mesmo 

raciocínio é aplicado à soma algébrica de monômios em relação aos termos semelhantes. 
Observe a seguinte expressão formada pela soma algébrica de três monômios semelhantes: 

 
Como os três termos algébricos são semelhantes podemos reduzi-los a um único monômio 
somando os coeficientes numéricos e mantendo a parte literal: 

 
Veja outros exemplos: 

 
 

 

 
Você deve ter percebido que no quarto exemplo somamos os dois primeiros termos, mas não o 
último, pois este não é semelhante a eles. 
 

Subtração de Monômios 

Em sendo a subtração a operação inversa da adição, o que explicamos acima para a soma, vale 

também de forma análoga para a diferença de monômios. 
Vejamos alguns exemplos: 

 
 

 
 

 

Exercícios: 

1) Assinale as expressões que representam monômios: 

a) 2x                b) xyz              c) 2x +4               d) 25xa 

2) Faça o agrupamento dos monônimos semelhantes abaixo: 

a) 3ax + 5bx – 12 ax – 15 bx + 4x = 

b) 15y – 4z + 3x + 12y – 20z = 

c) 24aw + 6x – 12aw – 6x = 
 

3) Resolva as adições de monômios abaixo: 

a) 15ax + 6ax = 



b) 1by + 15by = 
     2         6 
c) 32cz3 + 24cz3 = 

4) Resolva as subtrações abaixo: 

a) 25x –    40x =                                                                                                

  b) – 102ax2 + 202ax2 = 

c) 12by – 7by = 
 

 
 
CIÊNCIAS 
 
Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos 
em seu caderno!!!!!            Espero que estejam bem e se cuidando.... 
 Neste roteiro iniciaremos estudos sobre as Funções vitais ou de Nutrição (processos 
essenciais para nos manter nosso corpo vivo). São elas: a digestão (processo de assimilação de 
nutrientes pelo sistema digestório), respiração (processo de absorção de gases e formação de 
energia, pelo sistema respiratório), circulação (processo de distribuição de substâncias pelo 
sistema circulatório e linfático) e excreção (processo de eliminação de excretas, pelo sistema 
excretor ou urinário). 
 Especificamente iniciaremos com a Alimentação e, em outro roteiro a Digestão deles. 
 Quanto a Alimentação, processo em que se inicia a digestão, trataremos os aspectos 

científicos dos alimentos, mas sabemos que os aspectos culturais são de imensa importância para 
no seu consumo e preservação para a saúde do corpo. 
  # CLASSIFICAÇÕES DOS ALIMENTOS:  

# Pela função: ENERGÉTICOS: fornecem energia; CONSTRUTORES, ESTRUTURAIS 
OU PLÁSTICOS: formam e constituem o nosso corpo; REGULADORES: regulam e controlam o 
metabolismo do organismo. 

# Pelos grupos de alimentos: GRUPO DO LEITE (tudo derivado do leite), GRUPO DAS 
CARNES (ovos, caças), GRUPO DOS CEREAIS (a base de trigo, milho, grãos em geral), GRUPO 
DAS HORTALIÇAS (são as frutas, legumes e verduras e alimentos à base deles, como doces, 
cafés...). 

# Pela composição: PROTEÍNAS (compostos orgânicos de aminoácidos, presente nas 
carnes, leite, ovos e alguns vegetais. Tem função estrutural, presente nos músculos, sangue, 
unhas, cabelos...), CARBOIDRATOS OU GLICÍDEOS (compostos orgânicos de álcoois e glicose 
e amidos, presente nos doces e massas. Tem função energética), LIPÍDEOS OU GORDURAS 



(compostos orgânicos de glicerol e gorduras, presente nas carnes e alguns vegetais que fornecem 
óleos. Tem função estrutural e como fornecem energia na falta de carboidratos, também são 
energéticos), SAIS MINERAIS (são inorgânicos da água e minerais como cloreto de sódio- sal de 
cozinha, sulfato ferroso, ferro, cálcio... São compostos reguladores e construtores do organismo, 
presentes, principalmente na hortaliças e na água); VITAMINAS (compostos orgânicos, de 
variadas composições. São reguladores do organismo.  

#ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 
A recomendação é de um cardápio que possua pelo menos um alimento de cada grupo de alimento em cada 

refeição diária, para que não ocorra nenhuma doença pela falta de nutrientes como: Anemia (falta de ferro no 
organismo, Desidratação (falta de água), Hipotireoidismo ou Bócio (falta de iodo no organismo); e ou pelo excesso 
de nutrientes, como: Obesidade (excesso de calorias diárias), Diabetes (excesso de glicose no sangue), dentre outros 
Distúrbios alimentares como a Bulimia. É ainda imprescindível o consumo dos alimentos observando sua validade, 
higiene e conservação, isso também evita doenças como as Verminoses e Infecções alimentares  

PRATICANDO/ ATIVIDADES  
1-Relacione, quando possível: ( p) proteínas ( c) carboidratos  (l) lipídeos 

(   ) em doces e massas        (    ) principais energéticos              (   )gorduras e óleos                                                
(    )provocam o colesterol     (   )em carnes, leite e ovos         (   ) ricos nos frutos do mar e água 
(   )são reguladores               (    ) orgânicos compostos por aminoácidos      (   )encontrados na                                       
(    ) complexo de alimentos do A, B, C...                                                                    água                                                                                        

2- Criar hábitos de uma alimentação saudável em atitudes de higiene e conservação dos 
alimentos; evitar excessos e faltas de nutrientes é essencial para evitarmos doenças e 

disfunções no organismo. Relacione para cada um dos alertas acima uma doença e ou disfunção 
que se evita nesta prevenção (em negrito): 
...............................................          ..................................................    ...................................... 

3- Ao lado encontra-se as informações 

nutricionais de um pão de forma. Analise-o e responda: 
a-Qual o componente de maior quantidade nele?........... 
b-Qual a principal função deste alimento?............ 
c-Ele é aconselhado num regime de emagrecimento? 
Por que?.........................  

4- Elabore um cardápio saudável de uma 

refeição do seu dia: café da manhã, almoço, janta, 
lanche (não esqueça que é necessário ter pelo menos um alimento de cada grupo), usando o pão 
de forma acima. 
 
 
 



 
 
GEOGRAFIA 

 
Regionalização do território africano 

O continente africano é composto por uma grande quantidade de países, no entanto, a divisão da 
África não ocorre somente entre nações. A África está dividida ou regionalizada conforme a 
cultura, ou melhor, com a religião praticada em diferentes pontos do continente. 
Essa regionalização do continente tem o deserto do Saara como divisor natural e os aspectos 
humanos, em especial a religião, como fator cultural. A África Mediterrânea ou África Islâmica, 
situada ao norte do deserto do Saara, é composta por apenas cinco países (Marrocos, Argélia, 
Tunísia, Líbia e Egito), além do território do Saara Ocidental. Já a África Subsaariana, 
compreende toda a área localizada ao sul do Saara, correspondendo a mais de 75% do 
continente. 
De uma forma simples, a África é regionalizada basicamente em África Islâmica e África 
Subsaariana. 
África Islâmica ou África do Norte 
A África Islâmica representa a região norte do continente africano, essa área compreende um 
conjunto de nações que praticam a religião islâmica e de língua árabe. Essa parcela do 
continente sempre manteve ligação de milênios com a cultura europeia e do Oriente Médio. Tal 
região sofreu no passado invasões de diferentes povos, como romanos, gregos, fenícios, árabes 
e turcos. 
As nações que integram a África Mediterrânea são banhadas pelo Mar Mediterrâneo ou pelo 
Oceano Atlântico. Apresentam características físicas e humanas semelhantes às das nações do 
Oriente Médio. O clima é desértico e a maioria dos habitantes é de origem árabe e seguidora do 
islamismo. Apesar de possuir problemas, essa porção do continente detém os melhores 
indicadores socioeconômicos da África. 
África Subsaariana 

A África subsaariana representa o restante do continente africano, na parte sul do Saara, unindo 
aproximadamente 75% de toda população africana. Nessa área, a população em sua grande 
maioria é negra e de religião animista (crença que acredita em espíritos da natureza que animam 
as coisas e rege o destino das pessoas). Existe uma restrita população branca de origem 
europeia que pratica a religião cristã. 
Com população majoritariamente negra, a África Subsaariana apresenta grande diversidade 
cultural. A pluralidade religiosa é uma característica dessa porção continental, onde há cristãos, 
mulçumanos (principalmente na região do Sahel), judeus, além de várias crenças tradicionais. Os 
diversos grupos étnicos possuem dialetos, danças e costumes próprios, fato que contribui para a 
riqueza cultural da África. Porém, em alguns países, vários conflitos armados são 
desencadeados por diferentes grupos étnicos. 

 
 

 
ATIVIDADES 

1- Os países localizados na região denominada África do Norte apresentam características que 
os diferenciam dos países situados na África Subsaariana. Cite-os. 
______________________________________________________________________________ 
2- O continente africano apresenta grande diversidade étnica, cultural e política, dificultando a 
regionalização. Mesmo assim, podemos considerar duas formas de regionalização da África. 
Responda quais são essas formas, explicando-as. 



______________________________________________________________________________ 
3- Dos países da África do Norte, destaca-se: 
A. existência dos mais baixos indicadores socioeconômicos do continente. 
B. economia em que prevalece a exportação de produtos agrícolas. 
C. diversidade étnica e predomínio de religiões que cultuam a natureza. 
D. predominância da população árabe e adepta da religião islâmica. 
E. os conflitos e as desigualdades sociais. 
 
4- Cite algumas características da África Subsaariana. 
______________________________________________________________________________
5- A África é o continente que apresenta a terceira maior extensão territorial – 30.230.000 
quilômetros quadrados. Esse continente possui uma subdivisão baseada em fatores naturais e 
culturais. Explique os fatores responsáveis para esse processo. 
______________________________________________________________________________ 
6- A África Mediterrânea ou Islâmica está localizada ao norte do deserto do Saara e possui 
características físicas e humanas semelhantes às dos países do Oriente Médio. Seu clima é 

desértico, o idioma é o árabe Qual é a principal religião dessa região?  

 
 

 

HISTÓRIA      

 
                                                                    ATIVIDADE. 

QUESTÃO 01 

Com relação à Revolução Puritana, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Parlamento assumiu a condução da política religiosa e tributária em troca do apoio dado a 

Carlos I. 

b) Carlos I aceitou pacificamente todas as condições impostas pelo Parlamento. 

c) Em 1642, teve início a Guerra Civil: de um lado, o exército de Carlos I, de outro, o exército 

parlamentar, liderado por Cromwell. 

d) A oposição conseguiu vencer Carlos I e depois manteve-se unida nas propostas da nova 

forma de governo para a Inglaterra. 

e) Uma das medidas tomadas por Cromwell durante a República Puritana, foi a promulgação dos 

Atos de Navegação. 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O sucessor de Cromwell, seu filho Richard, foi deposto, sendo então, restaurada a monarquia. 

b) Carlos II e, posteriormente, Jaime II, tinham posições absolutistas e contrárias à autonomia 

política do Parlamento. 

c) Maria e Guilherme de Orange aceitaram a Declaração de Direitos, que subordinava o 

Parlamento ao comando dos monarcas. 

d) Autonomia política do Parlamento, progresso econômico, fim do absolutismo e iniciado o 

liberalismo político são algumas das consequências da Revolução Gloriosa. 

e) Em 1688 ocorreu a Revolução Gloriosa, que conduziu ao poder a filha de Jaime II, Maria, e 

seu marido, Guilherme de Orange. 



 

QUESTÃO 03 

Sobre os resultados da Revolução Gloriosa, assinale a afirmativa CORRETA: 

a)A burguesia derrotou a nobreza decadente e assumiu o poder. 

b)Instaurou-se um governo exercido de fato pelo Parlamento, que representava os interesses da 

burguesia e da nobreza. 

c)Com a queda da Dinastia Stuart, estabeleceu-se um regime absolutista, comandado pela 

rainha Elizabeth I. 

d)O funcionamento das atividades econômicas entrou em declínio, pois o novo governo elevou os 

impostos e retirou os incentivos a atividade comercial. 

QUESTÃO 04 

Sobre o processo revolucionário na Inglaterra do século XVII, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Desde 1215, quando a Magna Carta foi assinada pelo rei João Sem-Terra, havia interesses 

em limitar o poder do monarca. 

b) A ambição política do rei Jaime I, que desejava governar de maneira absoluta, levou à 

formação de um exército do Parlamento, liderado pela burguesia, contra o seu governo. 

c) O Parlamento elaborou um documento a fim de realizar uma reforma legal, a Petição de 

Direitos (1628), que o rei Carlos I aceitou e respeitou. 

d) A promulgação dos Atos de Navegação, possibilitou à Inglaterra tornar-se a primeira potência 

naval do mundo. 

QUESTÃO 05 

Oliver Cromwell governou a República Inglesa por dez anos com o título de: 

a) Rei 

b) Imperador 

c) Primeiro-Ministro 

d) Lorde Protetor 

e) Presidente 

 

QUESTÃO 06 

A "Petição de Direitos", assinada por Carlos I, representou a: 

a) Limitação do poder real. 

b) Limitação do direito do rei de cobrar impostos sem autorização do Parlamento. 

c) Dilatação do poder real. 

d) O início do absolutismo inglês. 

 

 



 

ARTE 

Análise de imagem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
1) Que palavras vêm ao seu pensamento, observando essa obra de arte? 
 
 
2) Faça em seu caderno um desenho com o seguinte tema “Amigos brincando na praia”. 
 Lembre-se de colorir o seu desenho 
 

 

 

 

 

 

 

Lasar Segall (Lituânia, 18891 – São Paulo, 1957). Pintor, gravador, escultor, desenhista. De origem judaica, 
inicia estudos em arte, em 1905, na Academia do desenho do mestre Antokolski, em Vilna, na Lituânia. Muda-
se para a Alemanha em 1906 e estuda na Escola de Artes aplicadas e na Academia Imperial de Belas artes, em 
Berlim. Viaja para a cidade de Dresden, onde frequenta a Academia de Belas Artes. 
Lesar Segall é destaque no cenário da arte moderna, considerado um representante das vanguardas europeias. 
É um dos fundadores da sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM), em 1932, da qual se torna diretor até 1935. Dez 
anos após sua morte, em 1967, a casa onde morava em Vila Mariana, em São Paulo, é transformada no Museu 
Lasar Segall. 

 

 
FIGURAS À BEIRA MAR, Lesar Segall 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA    

 

 

.    

 
 

 
DANÇAS REGIONAIS 

 
 
 O Espírito Santo recebeu imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente da 

Alemanha e da Itália que, junto com os portugueses, africanos e indígenas aqui residentes deram 

os traços principais da cultura capixaba. 

 Os costumes e tradições do povo europeu estão presentes nas montanhas do interior do 

Espírito Santo nas danças italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas que resistem ao 

tempo, são transmitidas de geração em geração e renovam-se. Elas foram incorporadas à cultura 

popular capixaba e suas apresentações são demonstrações de pura alegria. Muitas danças exigem 

pares, outras são executadas em roda, às vezes se colocam em fileiras. Embora as danças 

folclóricas sejam preservadas pela repetição, vão mudando com o tempo, mas os passos básicos 

e a música são sempre semelhantes ao estilo original. 

Destacam-se nas danças regionais capixabas a Folia de Reis, o Congo e a Capoeira. 

 1ᵃ ATIVIDADE – Faça uma pesquisa sobre cada uma dessas danças capixabas. 

 

 2ᵃ ATIVIDADE –  Faça um pesquisa com seus familiares sobre danças da cultura de Piúma. 
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