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LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, concordância verbal, analisar textos variados (cartazes, folhetos, 

outdoor, anúncios, fábulas propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.) reconhecendo o uso das 

classes de palavras. 

Objetivo/ Habilidades:(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 

outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas 

peças ao público alvo, 

aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros em 

questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 
 
CONCORDÂNCIA VERBALé a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer 

dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar; quando o sujeito estiver no plural, o 

verbo também estará. 

 

1- Releia as falas do roteiro. 

MARIA 

[...] vou curar essa ferida! 

MARIA 

[...] A luz do sol logo vai ferir sua pele... 

MARIA 

[...] os dias vão demorar tanto a passar... 

 

a) na primeira fala de Maria, se no lugar da 1ª pessoa do singular fosse utilizada a 1ª pessoa do plural, como 

o verbo vou seria flexionado? 

 

b) na segunda fala de Maria, se no lugar de “a luz do sol” fosse utilizada a expressão “os raios do sol”, como 

o verbovai seria flexionado? 

 

c) na terceira falade Maria,se no lugar “os dias” fosse utilizada a expressão “o tempo”, como o verbo vão 

seria flexionado? 

 



 
2- Complete as frases com a conjugação apropriada e o tempo verbal correto: 

a) Quando estive em sua casa, ______ bem recebido. 

b) Eu ___ dançarina, agora não _____ mais. 

c) Ele vai à igreja todo Domingo, ele ____ católico. 

d) Nós _____ Brasileiros. 

e) Estes ____ exercícios com o verbo ser em Português. 

f) Elas _____ alunas da EMEF Manoel dos Santos Pedroza 

g) Eles ____ pessoas tímidas, hoje ____ extrovertidos. 

 

Leia:  

“O Menino da Terra” 

Qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não respeitarem o mundo em que vivem? Precisaremos 

buscar outro mundo para viver? Essas são questões com as quais crianças e adultos se deparam todos os 

dias. O Menino da Terra é um livro que fala de um possível recomeço para a humanidade; com criatividade e 

sensibilidade, reconta uma bela história que pode vir a acontecer se o meio ambiente for respeitado e tratado 

com carinho.  

Autor do livro: Ziraldo. Disponível em:  

 

3-Há uma das formas do verbo “ser” no trecho:  

a) “Qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não respeitarem o mundo [...]”  

b) “Precisaremos buscar outro mundo para viver?”  

c) “[...] com criatividade e sensibilidade, reconta uma bela história [...]” 

 

4- No trecho apontado anteriormente, o verbo “ser” está no tempo:  

a) pretérito.  

b) presente.  

c) futuro. 

 

5- Grife o verbo “ser” que compõe este fragmento do texto:  

“Essas são questões com as quais crianças e adultos se deparam todos os dias.” 

 

6- No fragmento acima, o sujeito do verbo “ser”:  

a) retoma uma informação.  

b) anuncia uma informação.  

c) complementa uma informação. 

7- Em “O Menino da Terra é um livro que fala de um possível [...]”, o verbo “ser” está:  

a) na 1ª pessoa do singular.  

b) na 2ª pessoa do singular.  

c) na 3ª pessoa do singular. 

 

8- Na passagem “[...] se o meio ambiente for respeitado e tratado com carinho.”, o verbo “ser” foi empregado 

para exprimir:  

a) uma certeza.  



b) uma condição.  

c) uma recomendação. 

 

9- A relação de verbos que completam, conveniente e respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo é: 

a) Hoje ____ 24 de janeiro.                   

b) Trinta quilômetros ____ muito. 

c) Já ____ uma e vinte. 

d) ____ ser duas horas. 

 

(   ) -  são – são – eram - devem. 

(   )  -  é – são – era – deve. 

(   ) -  é - é – era – devem. 

(   ) -  são – é – era – deve. 

(   ) -  são – é – eram – deve. 

 

MATEMÁTICA 
 
Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Equação do 2° grau.  

Habilidades: EF09MA09 - Compreender os processo de fatoração de expressões algébricas, com base em 

suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados 

por equações polinomiais do 2º Grau. 

EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU 

A representação matemática é dada por:  

 

Sendo:  

a: coeficiente quadrático. 

b: coeficiente linear 

c: coeficiente constante 

x: variável  

 
Cálculo da equação de segundo grau 

 

Encontrando o discriminante 

O discriminante de uma equação de segundo grau é indicado pela letra grega delta e pode ser encontrado pela 

seguinte fórmula: 

 
 Na equação: 4x² – 4x – 24 = 0, por exemplo, os coeficientes são: a = 4, b = – 4 e c = – 24. Trocandoesses 

números na fórmula do discriminante, teremos: 

 
 

Encontrando as soluções da equação 

Para encontrar as soluções de uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bháskara, basta substituir os 

valores do coeficientes e discriminante:  



 
Então, as soluções dessa equação são 3 e – 2, e seu conjunto de solução é: S = {3, – 2} 

 

ATIVIDADES 

 

1) Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não: 

a) 5x2 + 3x - 2 = 0    

b) 3x2. + 55 = 0 

c) x2 + 6x = 0 

d) x2 - 10x + 25 = 0 

 

2) Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso: 

a)  x² + 9 x + 8 = 0          

b) 9x² - 24 x + 16 = 0     

c) x² - 2 x + 4 = 0            

d) 3x² - 15 x + 12 = 0     

e) 10x² + 72 x - 64 = 0   

 

3) Aplicando a fórmula de Bháskara, resolva as seguintes 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            

g) 3x² – 7x + 4 = 0  
h) 9y² – 12y + 4 = 0  
i) 5x² + 3x + 5 = 0 

GEOGRAFIA 
 
Objetivo: (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da 
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as suas desigualdades 
sociais e econômicas e pressões sobre os seus ambientes físiconaturais.  
 
Envelhecimento demográfico da Europa 

O problema do envelhecimento demográfico da Europa corresponde ao predomínio do número de idosos 

emrelação à População Economicamente Ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte dos países do continente europeu vem passando por um problema que é, ao mesmo 

tempo,demográfico e econômico: o envelhecimento de suas populações, ou seja, o aumento da idade em 



termos médios de todos os habitantes. Isso significa que a população jovem está proporcionalmente mais 

reduzida em relação ao número de idosos quando se compara com outros períodos. 

O envelhecimento demográfico da Europa é considerado um problema porque a sua ocorrência indica uma 

redução da População Economicamente Ativa (PEA), que é o número de habitantes (geralmente entre 15 e 

60 anos) aptos a trabalhar e, portanto, a sustentar a economia. Os idosos, afinal, dependem em sua maioria 

dos recursos relativos à previdência social, direito a eles pertencente, o que eleva os gastos sociais públicos. 

Na economia de qualquer país, a redução da PEA representa a diminuição de trabalhadores disponíveis no 

mercado, o que gera menos impostos ao governo, uma redução do consumo (e, em casos extremos, da 

capacidade de produção) e também um aumento dos salários pela lei da oferta e da procura. 

A elevação do gasto com os trabalhadores, para os empresários, é visto como algo que proporciona a 

redução dos lucros, o que gera uma relativa fuga de capitais para países emergentes e mais populosos, 

como a China, a Índia e oBrasil. Por essa razão, a Europa tem como desafio mudar o seu perfil populacional, 

fazendo com que os jovens se tornem mais predominantes por meio do aumento das taxas de natalidade. 

Qual é a causa do envelhecimento demográfico da Europa? 

O envelhecimento da população da Europa explica-se pelo processo chamado de transição demográfica. 

Basicamente, esse conceito corresponde a mudanças históricas nas taxas de natalidade e mortalidade que 

provocam gradativas alterações nos perfis populacionais e etários. Com a melhoria das condições de vida da 

população, bem como pelo incremento da urbanização, a tendência é a diminuição das taxas de mortalidade, 

o que não é acompanhado imediatamente pela redução das taxas de natalidade. Com isso, a população 

tende a elevar-serapidamente. 

Com o passar das décadas, as taxas de natalidade também vão caindo, e foi isso o que ocorreu na Europa, 

onde osíndices de fecundidade (número de filhos por mulher) são os menores do mundo. Como a expectativa 

de vida éelevada nos países desenvolvidos europeus, observa-se então a tendência dos utilizamos tempos: 

poucas pessoasnascem, poucas pessoas morrem e o número de idosos, proporcionalmente ao quantitativo 

populacional, dispara. 

 

Atividades 

1 - Atualmente a Europa apresenta baixo crescimento populacional. Em muitos países, o crescimento chega 

a ser nulo ou negativo. 

a- Quais são os principais fatores desse crescimento baixo ou negativo? 

 

b- Que medidas alguns governos de países europeus tem adotado para incentivar o aumento das taxas de 

natalidade e por consequência do crescimento populacional? 

 

2- Por que o envelhecimento da população européia é um problema? Explique. 

 

3- Qual é o processo que explica o envelhecimento da população? 

 

4-Com relação aos fatores responsáveis pelo baixo crescimento vegetativo da população europeia, 

destacam-se a efetiva participação da mulher no mercado de trabalho, a diminuição dos casamentos 

precoces, o aumento das despesas para a criação de filhos e o planejamento familiar, facilitado por: 

 

Condições médicas 

b) Assistência social 

c) Maior nível de informação 

d) Métodos contraceptivos 

 

5- Explique os motivos da diminuição das taxas de natalidade e mortalidade da Europa. 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Habilidades: (EF08CI13/ES) Compreender, descrever e ilustrar os movimentos de rotação e translação da 

Terra, representando o sistema sol e Terra por meio de modelos bidimensionais e tridimensionais, 

relacionando o movimento orbital da Terra e a sua exposição aos raios solares à ocorrência das estações do 

ano e explicar a influência desses fenômenos em seu cotidiano e sobre o modo de vida na Terra . 



 

Nesta coletânea, revisitaremos assuntos sobre a Terra e o clima.  
 
Em anos anteriores estudaram sobre os 

movimentos do Sol no céu (ou seja, observados 

da Terra), ao longo do dia e do ano, podem ser 

explicados pelos movimentos de rotação e 

translação da Terra e pela inclinação do eixo de 

rotação em relação à sua órbita. Dizemos que o 

Sol se move no céu porque o vemos a partir da 

Terra. Se estivéssemos olhando para o planeta 

em que vivemos de fora do Sistema Solar, 

veríamos a Terra e os outros planetas se 

movendo em torno do Sol. 
  
O planeta em que vivemos apresenta um 

movimento de rotação em torno de seueixo. 

Esse movimento ocorre do sentido oeste para o 

leste, e uma volta inteira ocorre após cerca de 24 

horas. Mais exatamente, uma volta demora 23 

horas, 56 minutos e 4 segundos. Além do 

movimento de rotação, temos o de translação, em 

que a Terra gira ao redor do Sol percorrendo uma 

órbita. O eixo de rotação da Terra é inclinado em 

relação ao plano da órbita do planeta ao redor do 

Sol. Como veremos adiante, essa inclinação 

provoca alterações na maneira como as regiões 

da Terra recebem a luz do Sol ao longo do ano 
 
Para compreender as estações do ano, você deve 

antes lembrar que a Terra se desloca em torno do 

Sol. Esse movimento é chamado de translação e 

leva cerca de um ano para se completar: 365 dias, 

ou, mais exatamente, 365 dias, 5 horas, 48 

minutos e 45,97 segundos. Veja na figura ao lado. 
 
A duração do dia (ou da noite) em cidades muito 

próximas à linha do equador, como algumas do 

norte do Brasil, é sempre de cerca de 12 horas 

o ano todo. Já próximo ao trópico de 

Capricórnio, o dia no início do verão 

pode ter 14 horas e a noite, 10 horas, ocorrendo 

o contrário no inverno. No Brasil, essa variação 

– ao longo do ano – na duração relativa dos dias 

e das noites é mais facilmente percebida nas 

regiões mais ao sul do país. Nas regiões Norte e 

Nordeste, mais próximas à linha do equador, 

essa variação é menor. 
 
Cada cultura criou explicações próprias para fenômenos que se repetem – como o dia e a noite, as 

estações do ano e as fases da Lua – por meio da observação da natureza e do céu. Entre outras 

funções, essas explicações ajudavam as pessoas a se orientar no espaço, a marcar o tempo 

(construindo calendários, por exemplo) e a escolher a melhor época para cultivar e colher plantas, 



caçar ou pescar. 
 

O aperfeiçoamento de telescópios, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais 

precisas da Lua. Hoje sabemos que ela tem diâmetro de cerca de 3 476 quilômetros, pouco mais de 

um quarto do diâmetro da Terra. Também sabemos que a Lua praticamente não tem atmosfera nem 

foi detectada nela qualquer forma de vida. Há algumas evidências de fragmentos de gelo 

espalhados nos polos norte e sul da Lua. 
 
Satélites naturais ou luas são os astros que giram em torno dos planetas. Além deles, há os satélites 

artificiais, que, a partir de 1957, começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. 

Osatéliteslançados têm como função a comunicação e o estudo do planeta. 
 
A Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse 

movimento é chamado revolução ou translação lunar. Ela também realiza um movimento de rotação 

sobre o próprio eixo, e leva cerca de 27 dias e 8 horas para completar uma volta. Como o tempo dos 

dois movimentos coincide, é sempre a mesma face da Lua que fica voltada para a Terra. O outro 

lado nós não conseguimos ver e por isso dizemos que ele fica oculto. 
 
A Lua não tem luz própria: ela reflete a luz do Sol e por isso podemos vê-la. Conforme a Lua 

percorre seu trajeto ao redor da Terra, a face voltada para a Terra pode ficar mais ou menos 

iluminada. Por essa razão, quando vista aqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos ao longo 

do mês. 
  
A Lua apresenta diversas fases, sendo que quatro delas são mais conhecidas e consideradas principais: lua 

nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. 
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Quando o Sol, Terra e a Lua se alinham (ficam na mesma direção), ocorre o fenômeno eclipse, ou seja, 

a sombra e a penumbra de um astro sobre o outro. Por isso temos o eclipse total (em regiões da sombra 

ou umbra) e eclipse parcial (em regiões da penumbra). Ainda dizemos que esse eclipse 

pode ser: Lunar (projeção da sombra e penumbra da Terra na Lua, geralmente ocorre a noite) e; Solar 

(projeção da sombra ou penumbra da Lua no Sol, geralmente ocorre durante o dia). 
 
Devido a translação da Terra e a inclinação do seu eixo são responsáveis pelas estações do ano e cada 

uma com suas condições climáticas próprias. Além do movimento de translação da Terra, o movimento 

de rotação influencia a temperatura ao longo do dia. A rotação da Terra origina os dias e as noites e, 

consequentemente, a tendência das temperaturas é serem mais baixas antes de o Sol nascer e 

aumentarem durante o dia. Em geral, até o nascer do Sol, a temperatura tende a diminuir, resultado de 

um período de diminuição da energia térmica da superfície diante da ausência da incidência direta de 

radiação solar. Já durante o dia, a temperatura é mais alta, atingindo valores máximos após o pico de 

incidência de radiação, que seria ao meio-dia. 
 

Assim o clima, ou seja, as características atmosféricas que se repetem ao longo do tempo (geralmente 

por anos), além terem esta influência, também estão relacionados à temperatura, chuvas, umidade e 

fatores geográficos como as correntes oceânicas e a circulação atmosférica. Bom lembrar que clima é 

diferente de tempo, pois este se refere apenas as condições atmosféricas em certo instante (dias e 

semana). 
 

A previsão do tempo pode ser feita de diferentes formas. Podemos, por exemplo, observar o céu. Em 

geral, céu claro e poucas nuvens são sinais de que não vai chover. Nuvens escuras, por outro lado, 

indicam a possibilidade de chuva. Podemos consultar a previsão do tempo divulgada nos meios de 

comunicação (internet, jornais, rádio, televisão). Esse tipo de previsão do tempo permite saber, além da 

probabilidade de chuva, se o dia estará nublado ou ensolarado, como estará a umidade do ar e qual será 

a temperatura do ambiente (máxima, mínima e média). Essa previsão, no entanto, não é completamente 

precisa, principalmente em uma escala de tempo maior, como em semanas ou meses. A Meteorologia é 

a ciência que estuda as condições atmosféricas, ou seja, ela busca compreender características físicas e 

químicas da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Assim, a Meteorologia dá 

fundamentos para a previsão do tempo. 
 

Uma massa de ar é formada por um imenso volume de ar atmosférico com condições de umidade, 

pressão e temperatura próprias, que podem se estender por centenas de quilômetros quadrados e 

milhares de metros de altura, por exemplo. No encontro de duas massas de ar com características de 

temperatura, umidade e pressão do ar diferentes forma-se uma frente, que é a região de contato das 

duas massas de ar. Quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar frio que 

está parada sobre uma região, ocorre uma frente quente. Nesse caso costuma haver ventos fracos e 

chuvas leves, mas isso vai depender também do clima da região. A frente fria ocorre quando uma massa 

de ar frio avança em direção a uma massa de ar quente e úmido que está parada sobre uma região. A 

massa de ar quente é empurrada para as camadas mais altas da atmosfera. Geralmente, na ocorrência 

dessas frentes, há ventos fortes, queda de temperatura e chuvas fortes, que param um pouco depois 

que a frente passa. Essa movimentação do ar atmosférico, que depende das diferenças de temperatura 

e de pressão entre as zonas climáticas, é responsável pela circulação atmosférica global. 
 
A umidade relativa do ar é um dos fatores que ajudam na previsão do tempo; quando ela está alta, por 

exemplo, a ocorrência de chuvas é favorecida. A umidade do ar pode ser medida por um aparelho 

chamado higrômetro. A quantidade de chuva em uma região é medida pelo pluviômetro. Nesse aparelho, 

água da chuva é recolhida e fica armazenada no interior do equipamento. 
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A chamada pressão atmosférica e é o peso que uma coluna de ar, em linha reta, exerce sobre um 

corpo em determinado instante e local. Mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o 

tempo e por isso costumam ser monitoradas. O aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado 

barômetro. Uma queda rápida da pressão atmosférica indica que está se aproximando uma forte chuva; 

por outro lado, quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que o tempo vai ficar mais aberto. 

Usando apenas os sentidos, você pode dizer se o tempo está frio ou quente. Já com um termômetro 

você pode comparar valores precisos, analisando, por exemplo, variação de temperatura de um dia para 

outro, ou no mesmo dia. 
 
Os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por meio das correntes marítimas (ou 

oceânicas). Essas correntes são formadas por grandes volumes de água que se deslocam pelo oceano, 

transportando energia na forma de calor e influenciando o clima das regiões em que passam. Nas 

regiões próximas aos polos, a água dos oceanos perde energia térmica. Mais fria, essa água se dirige 

então para as regiões próximas do equador: são as chamadas correntes frias. Sem essas correntes, a 

temperatura das regiões equatoriais, como é o caso de parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

seria muito mais elevada. As correntes oceânicas quentes originam-se nas regiões equatoriais e se 

deslocam em direção aos polos. 
 
 
 

Além da latitude, o clima de uma região também varia em 

função da altitude: quanto maior a altitude, menor a 

temperatura média do ar. Isso acontece porque com o 

aumento da altitude o ar torna-se mais rarefeito, com pouca 

concentração de gases e, portanto, com menos vapor de 

água. Como o vapor de água é responsável pela retenção 

da energia térmica, o ar atmosférico fica mais frio. Por isso, 

em áreas de elevada altitude as temperaturas são baixas, 

mesmo em locais próximos ao equador. Assim como a 

altitude, o relevo influencia características climáticas. Pode 

ocorrer, por exemplo, uma barreira montanhosa, que é a 

causa para o clima seco de algumas regiões, pois essa 

barreira dificulta a passagem dos ventos carregados de 

umidade. Nas regiões próximas ao mar, o ar geralmente é 

úmido, o que afeta diretamente o clima. 
 
Mas a vegetação também pode interferir no clima. As árvores 

absorvem grandes volumes de água do solo e transpiram, 

lançando vapor de água para a atmosfera. Esse fenômeno faz 

com que ambientes com vegetação densa tenham a umidade 

do ar mais alta. O relatório O futuro climático da Amazônia, do 

Instituto Nacional dePesquisas Espaciais (INPE), demonstra 

como a umidade do ar da Floresta Amazônica é levada por 

meio de “rios aéreos de vapor” para regiões distantes no 

Brasil e até para a Bolívia, Paraguai e Argentina, ajudando 

a formar chuvas nessas regiões. 
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PRATICANDO/ATIVIDADES (resolva no seu caderno de ciências)  
 

1 -A foto a seguir mostra o pôr do sol em uma praia brasileira.Durante o 

pôr do sol, esse astro parece baixar no horizonte, até não poder mais ser 

visto. Que movimento terrestre está envolvido nesse fenômeno?  
 
2- Assinale as afirmativas verdadeiras.  
( ) O movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites.  
( ) As estações do ano são explicadas porque no verão a Terra está mais próxima do Sol do que no 

inverno.  
( ) A Lua brilha porque tem luz própria.  
( ) O movimento de translação da Terra leva cerca de um ano para se completar.  
( ) A quantidade de luz do Sol que chega à Terra é a mesma em todos os pontos da superfície dela.  
( ) Quando o polo norte está inclinado para o Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o sul.  
( ) No início do outono ou da primavera, ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelo Sol.  
( ) A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra.  
( ) Se o eixo da Terra não fosse inclinado, não haveria estações do ano.  
( ) O ciclo de fases da Lua leva mais ou menos um mês para se completar.  
( ) No eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua.  
 

3- O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, a órbita daTerra 

ao redor do Sol. Observe-o e depois responda às questões. a)Na 

posição 1, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do 

Sol? Nessa situação, qual estação do ano se inicia nesse 

hemisfério?..............................................  
b) Na posição 3, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e 

calor do Sol? Nessa situação, qual estação do ano se inicia nesse 

hemisfério?.....................................................  
c) Sabendo que o sentido do movimento de translação da Terra é da 

posição 1 para a posição 2, qual estação do ano se inicia no 
 

hemisfério sul quando a Terra está na posição 2? E na posição 

4?..............................................................................................................           

 
4- A figura ao lado representa um fenômeno ocorrente entre Sol, Terra e Lua.   
Observe e responda:  
a)Qual é esse fenômeno?...............  
b) Trata-se de um eclipso solar ou lunar?..........  
c)Em que parte do planeta terá o eclipse total e qual terá o eclipse 

parcial?.........................  
 

5- Imagine o seguinte diálogo entre duas pessoas: — Hoje está muito frio! — Sim, embora aqui oclima 

seja bem quente! Você acha que a segunda pessoa está discordando da primeira? Justifique sua 

resposta:................................................  
 
6-Indique as afirmativas corretas.  
( ) Quando a umidade do ar aumenta, a pressão atmosférica aumenta.  
( ) Quando a pressão atmosférica abaixa, há maior probabilidade de chuva.  
( ) O movimento de ar horizontal do mar para a terra é chamado de brisa marítima.  
( ) O barômetro ajuda a saber se vai chover ou não. 
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( ) Nas frentes quentes, uma massa de ar frio avança e empurra uma massa de ar quente para cima.  
( ) Frentes frias podem provocar chuvas fortes e queda de temperatura.  
( ) É importante para os agricultores receber boletins meteorológicos.  
 

7- Elabore um pequeno texto relacionado as palavras: clima, desmatamento, queima, resíduos. 
 

ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR05-06/ES)- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e 
instrumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

“BARROCO” 

Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui um caráter igual. Existem várias 
diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Todavia, há o predomínio 
de temas religiosos; riqueza nos detalhes e formas; expressão dramática dos personagens; preferência 
pelas curvas e contornos e não pela geometrização; iluminação e o jogo de luzes e sombras e o uso da 
oposição entre o divino com o humano. Portanto, no movimento barroco as emoções predominam, por 
isso, é importante perceber os efeitos visuais que os artistas da pintura barroca conseguiram para 
retratar os sentimentos tão contraditórios da época.  

ATIVIDADE 1 

Observe uma imagem do período Barroco e responda à questão: 

  

A imagem acima é uma Pintura da Sacristia da Igreja de São Francisco de Assis, em Mariana (MG), de 
Manuel da Costa Ataíde. Uma característica Barroca marcante na pintura é: 
a) O cientificismo. 
b) A sensualidade. 
c) O realismo. 
d) A religiosidade. 

ATIVIDADE 2 

Marque com um x uma das alternativas a baixo, que representa uma característica da Pintura Barroca, 
conforme o conteúdo estudado acima: 
a) Contraste Claro/Escuro. 
c) Cenas pouco dramáticas. 
c) Elitista. 
d) Geometrização. 
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INGLÊS 
 
Assunto: Futuro “will”  

Habilidades:(EF09LI01)Fazer uso da Língua Inglesa para exporpontos de vista, argumentos e contra 

argumentos,considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para eficácia da comunicação. 

 

01-Passe as frases para a interrogativa e negativa: 

Exemplo:I will study. 

Interrogativa:Will I study?                                     

Negativa: I will not study. 

 

a-He will travel. 

I:……………………………………………………. 

N:………………………………………………….. 

 

b-She will work. 

I:…………………………………………………… 

N:…………………………………………………. 

 

c-We will study. 

I:………………………………………………….. 

N:………………………………………………… 

 

d-I will sleep. 

I:…………………………………………………. 

N:………………………………………………… 

 

e-They will buy a house. 

I:…………………………………………………... 

N:………………………………………………….. 

 

f-You will paint the kitchen. 

I:…………………………………………………… 

N:…………………………………………………. 

 

02-Agora, passe as frases da atividade (1) para o português: 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Ginásticas – Ginástica de Conscientização Corporal. 

Objetivo: (EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, 

identificando as exigências corporais dos mesmos. 

(EF89EF11) Identificar as diferenças e as semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e as de 

condicionamento físico e discutir como a práticas de cada uma dessas manifestações pode contribuir para as 

melhorias de condições de vida, saúde, bem estar e cuidado consigo mesmo. 

 

GINÁSTICA DE CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL 

  

  As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam movimentos suaves e 

lentos, que valorizam as posturas, relaxamento e os exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma 

melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em 

práticas corporais milenares da cultura oriental. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, 
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consequentemente, seus enfoques concentram-se na prevenção de doenças e procura cotidiana pela bem estar. 

Dentre várias práticas corporais podemos citar a yoga, pilates, dança e meditação. 

 

YOGA OU IOGA? 

Yoga significa “unir”, originária de uma língua da Índia. O Yoga surgiu na Índia e foi influenciada pelo budismo e 

pelo hinduísmo. Diante disso, essa prática tem como objetivo principal harmonizar o corpo e a mente. Praticar ioga 

é uma forma de fortalecer o corpo, tomar o controle da mente e estar mais em paz com o espírito. Yoga é uma 

experiência pessoal, que tem o intuito de fazer corpo e mente dialogarem diretamente. Assim, o importante é que 

cada pessoa descubra o que o Yoga significa para si, através de sua vivência e constante prática. Para isso, as 

posturas de Yoga servem como veículos ao longo desta jornada, e não como fins. A prática trabalha as emoções, 

trazendo um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o 

desenvolvimento da flexibilidade. Existem diversos ramos do yoga, e cada uma delas possui diferentes formas 

para trabalhar com seus praticantes. 

 

ATIVIDADES 

 

Explique com suas palavras, o que é ginástica de conscientização corporal? 

Quais os benefícios para nossa saúde com a prática dessa modalidade? 

Escolha 5 (cinco) posturas de yoga, permaneça por 15 segundos em cada uma delas e responda as questões 

abaixo:  

 

 

A) Qual o nome das posturas que vocês escolheu? 

 

 

B) Qual das posturas foi mais fácil de fazer? 

 

 

C) Qual das posturas foi mais difícil de fazer? 

 

D) Como você se sentiu após a realização desses exercícios posturais?  

 

 

 

Levando em consideração os conteúdos estudados no ano passado 

sobre ginásticas (Condicionamento físico e conscientização corporal), 

relate as diferenças e semelhanças entre essas modalidades. 

 

Conscientização Corporal Condicionamento Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite 3 (três) exemplos de cada uma das modalidades da atividade anterior. 

EXEMPLO Conscientização Corporal Condicionamento Físico 

1   

2   

3   
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HISTÓRIA 
 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Segunda Guerra Mundial 

Objetivos de aprendizagem: A Segunda Guerra Mundial. Conflitos e História. 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da Segunda Guerra Mundial(Holocausto e extermínio). 

 

Acessem os links, e façam as atividades: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/nazismo.htm 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/leis-nuremberg.htm 

 

Questões  

 

1-) Quais eram as condições econômicas e sociais da Alemanha no período em que o Partido Nazista chegou ao 

poder.  

 

2-) Aponte os princípios básicos do Nazismo.  

 

3-) O que foi o “Putsch de Munique”?  

 

4-) O que foram as “Leis de Nuremberg”?  

 

5-) Relacione a política do “Espaço Vital” com o início da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Boa Sorte!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Hitler 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/nazismo.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/leis-nuremberg.htm

