
 

 

SÉRIE: 6º ano  

TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 

BIMESTRE: 2º BIMESTRE 

PERÍODO: 01/09 A 30/09/2020 

DISCIPLINA/DIA 

HORÁRIO/PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

ENSINO RELIGIOSO 

2º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. MARCIANO SILVA 

31/08 

Dimensão Ética na 

Literatura Sagrada do 

Islamismo 

 

 Atividade de cunho reflexivo 

ATIVIDADE 

 

O Islamismo é uma tradição religiosa que enfatiza o amor prático ao próximo configurado na CARIDADE que é, 

praticamente, uma obrigação de todo muçulmano. 

 

Estudamos, até aqui, a dimensão ética das principais tradições religiosas monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e 

Islamismo. 

 

01. Cite pelo menos 5 valores, virtudes ou comportamentos, comuns nas doutrinas do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.  

 

07/09 Feriado 
 

14/09 

Dimensão Ética na 

Literatura Sagrada do 

Espiritismo Kardecista 

Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”.  

Allan Kardec, fundador do Espiritismo Kardecista, considera o “Amor ao Próximo” a virtude suprema. Sua concretização 

ocorre na Caridade. Isso explica o conhecido interesse que demonstram os espíritas por obras assistenciais, como: asil o s, 

albergues, orfanatos, hospitais etc. 

01. Escolha, dentre as frases do “Livro dos Espíritos” citadas na aula, aquela que, em sua opinião, melhor define a “Virtud e 

da Caridade” no Espiritismo Kardecista. Registre e responda a seguinte pergunta: “Como pratico a virtude da Caridade, em 

minha religião, no cotidiano? ”. 

Obs.: Caso não possua nenhum credo específico, responda ap enas como pratica a Caridade em seu cotidiano. 

 

 

21/09 

Dimensão Ética na 

Literatura Sagrada das 

Tradições Religiosas 

Orientais 

Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”.  

 

ATIVIDADE 

 

Diferente da visão Ocidental, na qual a ética está diretamente relacionada a “Fazer a Vontade de Deus”, no Oriente o termo  

está associado à “Passividade e a Fuga do mundo”. Noutras palavras: no Oriente, o “mundo físico” não tem importância 

diante do “mundo  espiritual”.  

 

01. Nas aulas passadas, estudamos a “Dimensão Ética” nas principais “Religiões Ocidentais” existentes. Pesquise e 

estabeleça uma comparação entre as diversas visões sobre a “Ética” no “Mundo Ocidental” e no “Mundo Oriental”. Em 

seguida, preencha o quadro abaixo; destacando os principais valores e virtudes de cada tradição: 

 



 

 

TRADIÇÃO OCIDENTAL TRADIÇÃO ORIENTAL 

  

 

 
 

28/09 

Dimensão Ética na 

Literatura Sagrada do 

Budismo 

• Atividade de cunho reflexivo; com material disponível na Plataforma de Vídeos “Youtube”. 

ATIVIDADE 

 

Buda descreve o “Nirvana” como um estado perfeito de paz mental livre de toda ignorância, inveja, orgulho, ódi o e o utro s  

estados aflitivos. Segundo sua doutrina, a existência humana é caracterizada pelo sofrimento. No entanto, é possível 

cessar o sofrimento pela “Nobre Caminho das 8 Vias” 

 

Como sugestão para aprofundamento da temática, assista o filme “O Pequeno Buda”, disponível na Plataforma de Víd eo s  

“Youtube” por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=jVoiMiYutFs.  

 
01. Observe no filme, as principais lições de vida assimiladas por Sidarta Gautama ao longo de seu processo de 

“conversão”. Em seguida, registre 2 lições que mais lhe despertaram atenção. 

  

CIÊNCIAS 

2º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:30) 

PROF. TÉRCIO 

31/08 Lentes Corretivas 

01. Qual das alternativas refere-se a anatomia do olho? 

 

a) Corpo de calcâneo, cabeça do tálus, navicular, etc. 

b) Epiderme, hipoderme, melanócitos, etc. 

c) Faringe, amídala, véu palatino, epiglote,etc. 

d) Mácula, íris, córnea, retina, humor vítreo, etc. 

e) Cóclea, tímpano, utrículo, nervo vestibular, tuba auditiva, etc. 

 

02. Qual parte do olho é responsável pela entrada de raios luminosos? 

 

a) Retina 
b) Nervo óptico 

c) Humor aquoso 

d) Conjuntiva 

e) Pupila 

 

07/09 Feriado  

14/09 Lentes Corretivas 

01. Qual destes objetos não é um instrumento óptico? 

a) Microscópio 

b) Binóculo 

c) óculos 

d) Lunete 

e) Lampada 
 

 



 

 

02. Quais as peças fundamentais que compõem a maioria dos instrumentos ópticos? 

a) Pernas e lente. 

b) Arco e lente. 

c) espelhos e lentes. 

d) espelhos e arco. 

e) grau e armação. 
 

21/09 Forma da Terra 

1ª AULA 

 

01. Cerca de 1/3 do planeta Terra é composto de água. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 

 

02. Atualmente a população humana é inferior a 6 bilhões de pessoas. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 

 

 

2ª AULA 

 
01. A terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 

 

02. Duas a cada 6 pessoas não tem acesso a água potável no mundo. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 

 

28/09 Forma da Terra 

 

1ª AULA 

 

01. A maior parte dos gases da Terra é oxigênio. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 
 

2ª AULA 

 

02. A Terra é o quarto maior planeta do Sistema Solar. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 

(     ) Verdadeira 

(     ) Falsa 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. GEÓRGIA 

01/09 
Ginástica 

 

 

Vamos combinar a nossa prática???? 

 
Abaixo tem uma série de exercícios de ginástica que você pode executar em casa, alguns exercícios precisam de mais 

flexibilidade do que outros, você pode tentar fazer aos poucos. 

Exercícios que podem te deixar um pouco mais cansado, tente fazer devagar e aos poucos. 

Começaremos fazendo um de cada vez e por uns 20 segundos em cada pose. 

Se puder tira uma foto e manda para a professora ou marca no instagram do Canal Educação, ou da seduc, mas não 

esquece da professora ok? 

 

 

 
 

 



 

 

08/09 Qualidades Físicas 

 

A nossa atividade desta semana vai trabalhar algumas qualidades físicas como coordenação e equilíbrio, força.  

Você precisará de um espaço ou uma caixa para o mesmo recorte que será apresentado no vídeo. 

Atenção: pode fazer com o irmão, mamãe e papai. Chama a família para fazer. 

Não esquece que queremos ver a sua atividade. Manda pra gente. 

 
Link do vídeo:  

https://youtu.be/MB_GUJlopnY 

 
 

15/09 
Ginástica de 

Condicionamento 

VAMOS DESPERTAR ESSES MÚSCULOS? 

 
Que tal, começarmos a fazer alguns exercícios simples em casa? 

Você irá assistir ao vídeo e tentar fazer junto com o professor, caso não consiga acompanhar pode fazer  n o  seu r i tmo , o  

mais importante é tentar.  

Tenho uma série simples de exercícios que podem te ajudar na melhoria da força do s seus músculos, pode fazer, é 

seguro. 

Vamos combinar esta série por esta semana? 

Não se esquece de mandar a foto para os nossos canais. Quero saber se você está fazendo direitinho.  



 

 

 

 O link do vídeo: 

 https://youtu.be/lrIvOzGMy9c 

 

 

 
 

22/09 Ginástica Aeróbica 

 

Estudamos essa semana ginástica natural, temos uma dica maravilhosa pra fazer em casa. 

Uma atividade super divertida! 

Vamos nessa? 

Acessa o link assista o vídeo e tente fazer.  

https://youtu.be/y3jM8-xbfOY 

 

 
 

29/09 Ginastica Yoga  

https://youtu.be/lrIvOzGMy9c
https://youtu.be/y3jM8-xbfOY


 

 

CONHECENDO ALGUNS MOVIMENTOS DA YOGA 

 

LINK DO VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM 

 

O aluno deverá assistir ao vídeo e realizar os movimentos. 
 

MATEMÁTICA 
3º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

PROF. WAGNER FILHO 

01/09 Critérios de Divisibilidade 

 

Temos 3.840 balas para separar em 48 pacotes. Quantas balas terão em cada pacote? 

 

a) 62 balas. 

b) 68 balas. 

c) 80 balas. 

d) 84 balas. 

e) 90 balas 

 

08/09 

Número 1, Números 

Primos e Números 

Compostos 

 

Três amigos foram a uma sorveteria e gastaram R$ 139,11. A conta foi divida igualmente entre eles. Quanto cada um 

pagou? 

• AR$ 46,37 

• BR$ 47,67 

• CR$ 48,27 

15/09 

 

Decomposição em 

Fatores Primos 
 

 
Assinale a alternativa que NÃO representa um número primo. 

• A89 

• B161 

• C113 

• D461 

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM


 

 

22/09 

 

Fatores, Múltiplos e 

Divisores de Um Número 

Natural 

 

 

Considere as seguintes afirmações sobre os critérios de divisibilidade dos números inteiros: 

I. Todo número par é divisível por 8. 

II. 221376 é divisível por 6. 

III. 968732512 é divisível por 4. 

IV. Todo número ímpar é divisível por 3. 
 

Quais estão corretas? 

• AApenas I e II. 

• BApenas I e III. 

• CApenas II e III. 

• DApenas II e IV. 

• EI, II, III e IV. 

29/09 

 

Máximo Divisor Comum 

(MDC) 

 

 

Luiz foi fazer entrega, na Prefeitura de Vera Cruz, de 40 caixas pesando 50kg cada caixa. Precisou usar o elevador, que 

tinha a capacidade máxima de 700kg. Luiz pesa 80kg. Ele não pode ultrapassar a capacidade máxima do elevador para 

levar todas as caixas. 

Quantas vezes precisará usar o elevador para levar todas as caixas? 

 

a) 0. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) 4. 

 

HISTÓRIA 

3º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. FLÁVIO COELHO 

01/09 

 

Grécia Antiga: Origens 
 

01. Tendo em vista as cidades-estado (polis), comente a seguinte passagem do livro "História" (Livro VIII, 144), na qual 

Heródoto verifica a existência da "unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, e os templos d o s  d euses  e o s  

sacrifícios oferecidos em comum, e a semelhança de nossa man eira de viver".  
Faça o comentário em termos da identidade dos gregos. 

 



 

 

02. Analise o mapa referente à Grécia.  

 
Disponível em: https://veredastempo.blogspot.com/2019/06/mapa-grecia-antiga-seculo-vi-aec.html?spref=pi 
 

Pode-se afirmar corretamente que a Grécia Antiga localizava-se 

a) na Ásia, entre a região da Babilônia e a Península Itálica. 

b) na Europa continental, acima do Estreito de Gibraltar. 

c) na Península Ibérica, entre o continente africano e a Europa. 

d) na região do Crescente Fértil, entre a Ásia, a África e a Europa. 

e) na Península Balcânica, região do Mar Mediterrâneo, sul da Europa. 

 

03. A formação da civilização grega resultou, na região que seria a Grécia, da invasão de vários povos indo -europeus. 

Assinale a alternativa que NÃO CONTÉM um dos povos formadores da civilização grega antiga. 

a) Eólios. 

b) Dórios. 

c) Jônios. 

d) Aqueus. 

e) Semitas. 

 

08/09 
Grécia Antiga: Civilização 

Creto-Micênica 

01. A Motivação maior da chamada Guerra de Troia, foi: 

https://veredastempo.blogspot.com/2019/06/mapa-grecia-antiga-seculo-vi-aec.html?spref=pi


 

 

 a) Luta entre aqueus e dórios. 

b) Revolta dos Deuses Gregos. 

c) Um cavalo de madeira dado de presente aos gregos. 

d) A esposa de Páris foi raptada pelo príncipe tebano Menelau. 

e) A disputa entre os gregos e os troianos pelo controle do Mar Egeu. 

 

 

 

 

 

 

 

02. Analise a imagem do famoso “Cavalo de Tróia” 



 

 

 

A expressão “presente de grego” relaciona-se com o cavalo de Tróia. Explique. 

03. "Quando chegaram a Creta, Ariadne viu Teseu e amou-o, atraiçoando seu pai Minos. Ela perguntou a Dédalo como 

poderia um homem sair do Labirinto, e ele deu-lhe um novelo de fio, a fim de salvar o seu compatriota ateniense. Teseu 

tomou o novelo e foi até o centro do Labirinto, onde encontrou o Minotauro, matando -o com as mãos, ou com a própria 

espada, que Ariadne lhe devolvera." 

(PINSENT, p. 92) 

O fragmente citado pertence a uma das lendas antigas mais conhecidas no mundo ocidental, que está relacion ad a co m a 

arte 

a) Helenística 

b) Grega antiga 

c) Romana 

d) Bizantina 

e) Etrusca 

15/09 
Atenas 

 

 



 

 

01.  “Os termos ‘cidadania’ e ‘cidadão’ estão tornando -se de uso freqüente nas mais variadas formas de discurso, erud i to s 

ou comuns, integrando-se ás práticas cotidianas da língua.” 

PINA, A. Cidadania e educação: aspectos históricos e perspectiva. In: Educação, tributação e cidadania. São Paulo , 1995. 

p.61 

A defesa da cidadania, conforme o texto, foi incorporada nos mais variados discursos políticos e perdeu a conotação 

partidária: todos são defensores do cidadão. O que, muitas vezes, se desconsidera é que a cidadania, ao longo da História, 

foi conquistada em um lento processo de lutas, que remonta ao mundo antigo. 

Com base no exposto, CITE um fator que garantia aos atenienses a condição de cidadãos. 

02. “Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao contrário, servimo s d e 

modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos mas da maioria, é d emo c rac i a. 

Nela [...] não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos  [...]” TUCÍDIDES. 

O texto de Tucídides remete ao grande orador de Atenas, Péricles. Ele refere-se a qual forma de governo? 

03. Entre os pobres muitos se dirigem a terras estranhas, vendidos e cobertos de correntes  [...]. 

Quantos dos que tinham sido vendidos, uns injustamente, outros com justiça, fiz voltar para Atenas, sua pátria, fundada 

pelos deuses [...]. 

Dei liberdade a outros que, aqui mesmo (em Atenas), sofriam servidão indigna e tremiam diante do humor dos patrões.  

Eis o que realizei, graças à soberania da lei, fazendo com que a força e a justiça agissem concordemente. 

Sólon, Elegias. 

Com base no fragmento do legislador Sólon, pode-se apontar a seguinte característica para a sociedade de Atenas: 

a) liberdade civil. 

b) desigualdade social. 

c) limitações palacianas. 

d) harmonia entre as raças. 

e) fraternidade entre classes. 

 



 

 

22/09 

 

Grécia Antiga – Esparta 

 

 

 

01. A historiografia do período antigo descreve inúmeras categorias sociais, bem como variadas sociedades e civilizações . 

Dentre as muitas categorias, encontram-se grupos de servidão coletiva, também denominados escravos. Co mo  exemp l o  

temos os hilotas, que pertenceram à sociedade: 

a) pérsica. 

b) espartana. 

c) assíria. 

d) egípcia. 

e) fenícia. 

02. A criança quando nascia era examinada pelos anciãos. Se fosse fraca ou apresentasse algum defeito físico era lançada 

para a morte do alto do monte Taigeto. Caso fosse aprovada no exame ficava com a mãe até os sete anos, quando era 

entregue ao Estado para receber uma educação cívica. Aos 17 anos os rapazes passavam por um ritual de iniciação 

chamado de Kriptia para demonstrar suas habilidades. Espalhavam-se pelos campos munidos de punhais, e teriam que 

degolar a maior quantidade de escravos possíveis. Os aprovados recebiam um lote de terra. Aos trinta anos, o soldado 

tornava-se cidadão e aos 60 tomava parte do Conselho de Anciãos. 

ARRUDA, J. Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda a História. São Paulo: Ática, 1999, p. 46 

A transcrição refere-se aos cidadãos que habitavam: 

a) Creta. 

b) Roma. 

c) Chipre. 

d) Babilônia. 

e) Esparta. 

03. Espero que meu filho volte com seu escudo ou deitado sobre ele. 

(In: Rubim Santos Leão de Aquino e outros. História das Sociedades. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1980 p. 187) 

Essa frase, atribuída às mães de uma das cidades-estado da Grécia Antiga, caracteriza aspectos da sociedade espar tan a 

que tinha uma 



 

 

a) organização social na qual o exército sobrepunha-se às outras instituições. 

b) organização educacional baseada no interesse de cada chefe da célula familiar. 

c) forma de organização cultural e familiar dependente do poder matriarcal. 

d) instituição social que pregava a existência da organização coletivista da terra. 

e) instituição social alicerçada na organização política democrática. 

29/09 

 

Grécia Antiga: Período 

Clássico 

 

01. Para a historiadora francesa J. Romillys, a Guerra do Peloponeso foi o "suicídio profundo da Grécia das Cidades".  

a) O que foi a Guerra do Peloponeso?  

b) Por que a autora afirma que a guerra foi o "suicídio" das cidades-Estado gregas?  

02. O que foram as Guerra Médicas? 

03. A relutância dos aliados da Liga de Delos em pagar tributos aumentou quando Atenas decidiu dedicar o enorme 

excedente acumulado por quase trinta anos para reconstruir os templos e monumentos da Acrópole ateniense, destruíd os  

pelos persas em 480 e 479 a. C.   

(Adaptado de Peter Jones (org.), "O Mundo de Atenas: uma introdução à cultura clássica ateniense". São Paulo, Martins 

Fontes, 1997, p. 241.)  

O que foi a Liga de Delos e quais seus objetivos iniciais? 

MATEMÁTICA 

4º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. WAGNER FILHO 

02/09 Critérios de Divisibilidade 

  

O número 34.572 é divisível por 3? 

• ASim. 

• BNão. 

• C Indefinido. 

09/09 

 

Número 1, Números 

Primos e Números 

Compostos – Exercícios 

 

O número 756 NÃO é divisível por: 

• A2. 



 

 

• B3. 

• C4. 

• D7. 

• E8. 

16/09 

 

Determinação dos 

Divisores de um Número 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de números que são divisíveis por 6. 

• A117 e 711. 

• B216 e 612. 

• C500 e 650. 

• D716 e 844. 

• E918 e 1000. 

 

23/09 

 

Fatores, Múltiplos e 

Divisores de um Número 

Natural – Exercícios 

 

 

 

Quais são os divisores positivos do número 100? 

• A1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. 

• B1, 2, 3, 4, 10, 12, 25, 50, 100. 

• C1, 2, 6, 8, 10, 14, 15, 50, 100. 

• D1, 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100. 

• E1, 2, 5, 8, 10, 12, 25, 40, 100. 

30/09 

 

Mínimo Múltiplo Comum 

(MMC) 

 

 

A quantidade de remédios no estoque de certa farmácia é igual ao mínimo múltiplo comum entre 32 e 18. Sendo assim, 

qual a quantidade de remédios no estoque dessa farmácia? 



 

 

• A312 

• B288 

• C264 

• D232 

INGLÊS 

4º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

PROF. WEBSTON 

02/09 Vocabulary Study 

 

Exercício sobre o uso do dicionário 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre o dicionário bilíngue, que foram ensinadas pelo professor, para resolver 

essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 

 

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

 

Numerar as palavras na ordem em que aparecem no dicionário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wordreference.com/enpt/


 

 

09/09 Vocabulary Study 

 

Prática de listening 

 

O aluno deverá fazer uso dos recursos audiovisuais para identificar as palavras com mesma pronúncia e escrita diferen te, 

que foram ensinadas pelo professor, para resolver essa atividade. Deve-se assistir ao vídeo a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=gneRUZwkzYI 
 

Assista ao vídeo e aprenda a pronúncia e o  significado dos pares de homófonas em inglês. Em seguida, escreva a 

tradução corretamente: 

 

1) blue = ____________ / blew = ____________  

2) weight = __________ / wait = _____________  

3) new = ____________ / knew = ____________  

4) eight = ___________ / ate = ______________  

5) air = ____________  / heir = ______________  

 

16/09 Reading Comprehension 

 

Leitura e interpretação de texto 

 

O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para 
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta de livros.  

 

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23/09 

Construção de Repertório 

lexical e Autonomia 

Leitora 

 

Pesquisa 
 

O aluno deverá explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na língua i n gl esa, q ue fo ram 

ensinadas pelo professor, para resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além 

da consulta de livros. 

 

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

Corresponda as brincadeiras com seus respectivos nomes em inglês. Você poderá pesquisar na internet ou usar um 

dicionário para auxiliá-lo na resolução da atividade: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09 

Presente Simples e 

Contínuo do Verbo To Be 

(formas afirmativa, 

negativa e interrogativa) 

Exercícios gramaticais: 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre os tópicos gramaticais, que foram ensinadas pelo professor, para resolver 
essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 

 

1) Leia as sentenças, encontre o erro e faça a correção dos erros quanto ao uso do Simple Present do verbo TO BE:  

 

a) My cat are very cute and beautiful, I love it! 

b) Am They a really big and lovely family? 



 

 

c) She is just like her mother are. 

d) We's very proud of our brother! 

e) I amn’t a pro e-sports player. 

 

2) Complete com a forma correta do verbo TO BE + verbo no parênteses + ING para formar ações no Present Con tinuous: 

 
a) My cat _______________ (sleep) now. 

b) ________ they _______________ (play) outside? 

c) We __________ (study) a foreign language. 

d) I _____________ (NOT / work) as pro e-sports player. 

 

GEOGRAFIA 

4º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. ADRIANO 

02/09 
Industrialização  

 

01. (Ufjf-pism 3 2020)  Leia o texto abaixo e responda o que se pede. 

 

Investimento estrangeiro no Brasil caiu 12% em 2018 

21 de janeiro de 2019 

 

 

“O Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil caiu 12% em 2018, mostraram dados do Monitor de Tendências de 

Investimentos Globais, divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O 

fluxo de recursos no Brasil passou de US$ 68 bilhões, em 2017, para US$ 59 bilhões no ano passado. Este montante ficou 
bem abaixo das expectativas de economistas do mercado, que previam que o país iria atrair US$ 75 bilhões no período. 

Com a queda, o Brasil passou da quarta para a nona colocação entre os principais destinos de IED no mundo”.  

 

Fonte: adaptado de http://g1.globo.com. Acesso em 15/07/2019. 

 

 

Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, é CORRETO afirmar que:  

a) A queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimentos, ocasionada pela repatriação de 

ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia.    

b) O recuo do IED no Brasil deve-se menos à criação de capitais fixos novos pelas multinacionais que à aquisição de ativos 

já existentes no país a partir dos anos 2000.    

c) Apesar da queda geral do IED no país, a aquisição de ativos rurais no Brasil por fundos de investimento estran gei ros  –  

fenômeno conhecido como landgrabbing – cresce em ritmo acelerado.    

d) Uma das explicações para a redução do IED no país foi o crescimen to dos investimentos brasileiros no ex ter i o r, o  q ue 

expressa o fenômeno da ascensão das chamadas “multinacionais brasileiras”.    

e) Em razão da instabilidade política, as empresas multinacionais hoje preferem fazer seus investimentos em outros países  
da América do Sul considerados mais seguros, como Argentina, Uruguai e Chile.    

 

02 [ 188095 ]. (Famema 2019)  A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio: 51% da população brasileira não está 

incluída digitalmente. É preciso incentivar a inclusão digital  como oportunidade de crescimento do conhecimento, de 

criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pesso as  e 

outras tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão d igital não é somente aumentar as vendas 



 

 

de computadores ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais, mas também, adotar uma nova cultura de 

utilização dos computadores e da internet. 

 

(www.unama.br. Adaptado.) 

 

 
Um entrave para a inclusão digital no  Brasil é a  

a) industrialização tardia.     

b) compreensão espacial.     

c) hierarquia urbana.     

d) desigualdade socioeconômica.     

e) obsolescência programada.    

 

 

 

 

 

03. (Espm 2019)  Observe o mapa a seguir: 

 



 

 

 
 

A concentração no Centro-sul do fenômeno cartografado está relacionada a(ao):   

a) a proximidade das jazidas carboníferas.     

b) maior centro consumidor e oferta de mão de obra.     

c) produção de energia eólica.     

d) maior proximidade das centrais sindicais com a consequente articulação do operariado.     

e) presença da malha ferroviária, única região do país em que supera a rodoviária.     

 

 
 

 

 

 

 

09/09 
Industrialização  

 

04. (G1 - ifce 2019)  Sobre o processo de industrialização do Brasil, é correto afirmar-se que   

a) ainda durante o século XIX a indústria se tornou a principal atividade econômica do país, com destaque para o estado de 

Minas Gerais.     



 

 

b) a industrialização da região Norte vem promovendo um desenvolvimento homogêneo em seus estados.     

c) a atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada, porém ainda comandada pela região Centro-Sul  

do país.     

d) a região Nordeste apresenta-se como novo polo receptor de indústrias, com destaque para os estados d o  Maran h ão  e 

Piauí.     

e) a Revolução Industrial do Brasil é algo recente, ocorrendo somente na década de 1980 do século XX.    
 

05. (Famerp 2019)  Analise o gráfico. 

 

 

 
 

 
 

 

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no cenário brasileiro,  

a) o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia.    



 

 

b) a redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia.    

c) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2017 é consequência da retração da economia.    

d) o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria.    

e) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional.    

 

06. (Ufjf-pism 2 2019)  Pesquisa diz que SP não é apenas metrópole de serviços 
 

17 de fevereiro de 2008 

 

Uma pesquisa da Fundação SEADE apontou que a anunciada fuga da indústria da Região Metropolitana de São Paulo 

para o interior é um movimento limitado a um raio de cem quilômetros. O “interior”, no caso, é uma mancha geográfica 

extremada pelas regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista. Houve um rearranjo intern o , 

em que municípios como Campinas, Guarulhos, Osasco, barueri e São josé dos Camp os ganharam peso, en q uan to  São  

Paulo perdeu. Mas as metrópole paulista é, ainda, uma região que tem seu dinamismo econômico conferido pela indústria: 

por conta da concorrência trazida pela abertura ao comércio exterior, que obrigou o enxugamento de custos,  as indús tr i as 

passaram a priorizar seu produto principal, terceirizando inúmeras atividades de apoio. O desenvolvimento de tecno l ogi as 

de informação e comunicação viabilizou o surgimento de prestadoras de serviços organizadas de forma similar à indústria e 

que se tornaram elos de cadeias produtivas. 

 

(Texto adaptado. Disponível em: <https://saopaulo.sp.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2018.)  

 

 
Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, é CORRETO afirmar que:  

a) O fragmento se refere ao processo de desindustrialização da Região Metropolitana de São Paulo, expresso pela 

diminuição do peso da produção da metrópole paulista frente ao crescimento do interior.    

b) Apesar de o número de trabalhadores ocupados no setor de serviços ter ultrapassado o da indústria na metrópole 

paulista, a Região Metropolitana ainda concentra as maiores plantas industriais do estado.    

c) Muitas indústrias preferem permanecer na Região Metropolitana de SP devido ao grande tamanho de seu mercado 

consumidor, o que compensaria efeitos das deseconomias de aglomeração sobre os custos.     

d) Uma das causas da fuga de indústrias da Região Metropolitana de SP para o chamado “interior” é o aumento dos custos 

com segurança devido ao crescimento da criminalidade.     

e) Apesar da transferência das unidades de produção para o interior do estado, as grandes indústrias conservam suas 

sedes administrativas e a contratação de serviços especializados na metrópole paulista.     

 

 

 

 

 
 

16/09 
Industrialização  

 

07. (Upe-ssa 2 2018)  Observe o organograma a seguir: 

 



 

 

 
 

Ele representa um período da industrialização brasileira, que instaurou uma política conhecida como  
a) Integralismo.     

b) Toyotismo.     

c) Nacionalismo.     

d) Fordismo.     

e) Desenvolvimentismo.    

 

08. (Uefs 2018)  A estrutura das relações mercantis do estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente da 

dos demais estados por dois motivos: o conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança comercial do es tado 

apresentar deficit constante. 

(Regina H. Tunes. “O reforço às desigualdades regionais no Brasil no século XXI”. In: Confins, no 32, 2017. Adaptado.) 

 

 

Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do deficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos 

demais estados correspondem, respectivamente,  

a) ao maquinário agrícola e à dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros.    

b) aos produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor.    
c) aos produtos industriais de baixo valor agregado e ao baixo salário da mão de obra pouco especializada.    

d) aos bens de consumo intermediários e às importações de bens de consumo duráveis.    

e) às commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados.    

 

 

09. (Espcex (Aman) 2018)  "A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos 

federais ou para explorar recursos minerais." 



 

 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ed. São Paulo: Atual, 2012, p. 310. 

 

 

Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus (ZFM), criada em 1967, sob a supervisão 

da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Sobre a ZFM, pode-se afirmar que 

 
I. a implantação da ZFM consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na 

considerada região "de fronteira". 

II. os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias -primas ou insumos regionais na 

produção industrial nessa área. 

III. a balança comercial da ZFM é positiva no intercâmbio com o mercado externo, haja vista que, com a isenção de 

impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se, prioritariamente, a esse mercado. 

IV. na década de 1990, a política de abertura da economia nacional, com a redução das tarifas de importação, foi muito 

positiva para a ZFM, pois ampliou as vendas para o mercado interno e propiciou o aumento do número de empregos 

diretos e indiretos no polo industrial amazônico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  

a) I e II    

b) I e III    

c) I e IV    

d) II e III    

e) II e IV    
 

 

23/09 
Urbanização 

 

01. (Enem PPL 2019)  O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, 

contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a 

produção e/ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. 

SANTOS, A. R. O consumo da habitação de luxo no espaço urbano parisiense. Confins, n. 23, 2015 (adaptado). 

 

 

O conceito que define o processo descrito denomina-se  

a) escala cartográfica.    

b) conurbação metropolitana.    

c) território nacional.    

d) especulação imobiliária.    

e) paisagem natural.    
 

 

 

 

 

02. (Unesp 2020)  O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado  



 

 

a) pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços.     

b) pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades.     

c) pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles.     

d) pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional.    

e) pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos.     

 
03. (Espm 2019)  O gráfico representa a evolução no Brasil da: 

 

  
a) população masculina e feminina.     

b) taxas de natalidade e mortalidade.     

c) emigração e imigração.     

d) população rural e urbana.     

e) distribuição e concentração de renda.     
   

 

30/09 
Urbanização 

 

04. (Ufrgs 2019)  Leia o trecho abaixo. 

(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os transformam em áreas  

de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação de co mérc i os  co m 

mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a impossibilidade de permanência de moradores com menores 

recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização  d o  

local. 

 

Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58. 



 

 

 

O segmento trata do conceito de  

a) conturbação.    

b) gentrificação.    

c) metropolização.    

d) urbanização.    
e) espoliação.    

 

05. (Ufrgs 2019)  Observe o gráfico abaixo. 

 

 
 

A partir do gráfico, assinale a alternativa correta sobre a situação do deficit habitacional no Brasil.  

a) O deficit habitacional em Santa Catarina é maior do que o número de domicílios vagos em Goiás.    

b) O número de domicílios vagos no Rio Grande do Sul supera o número de domicílios vagos no Rio de Janeiro.    



 

 

c) Maranhão, Pará e Amazonas são estados em que o deficit habitacional é maior, na comp aração com os domicílios 

vagos.    

d) O grande número de domicílios vagos em São Paulo indica que não há deficit habitacional.     

e) O Distrito Federal, por ser uma cidade planejada, não apresenta deficit habitacional.     

 

06 [ 194391 ]. (G1 - col. naval 2019)  Observe a figura abaixo. 
 

 
 

A urbanização brasileira desenvolveu-se de maneira acelerada e provocou grande concentração da população, sobretudo 

nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando graves  p robl emas  
socioespaciais, principalmente o da habitação, ilustrado pela charge. 

 

De acordo com as condições de moradia nas cidades brasileiras, assinale a opção correta.  

a) As pessoas de baixo poder aquisitivo têm como alternativa de mo radia ocupar os terrenos periféricos nas metró p ol es , 

assim o direito à cidade depende da democratização do uso e da ocupação do solo.    

b) A configuração das grandes cidades brasileiras deixou de ser excludente, principalmente pelo aumento dos 

investimentos do Estado em moradia de baixa renda, exemplificados nos condomínios populares cons truído s em áreas  

mais valorizadas.    

c) A locomoção diária em direção ao local de trabalho associada ao problema de moradia levou os governos estad uai s  a 

desenvolverem urna política eficiente de transportes coletivos integrados de trens, metros e ônibus, das zonas centrais  às  

periferias.    

d) A ausência de movimentos sociais voltados à luta pela moradia nos espaços públicos das regiões metropolitanas 



 

 

brasileiras contribui para o aprofundamento das contradições entre o capital e o trabalho pelo direito à cidade.    

e) Os processos de intensa segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras são minimizados pelo mercado 

imobiliário, que destina cada vez mais recursos para empreendimentos nas periferias, formando bairros dotados de luxo.    

 

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

5º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. MARÍLIA 

03/09 Anedota 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE ANEDOTAS 

Isso é um assalto? 

Chega um ladrão, aponta uma arma por debaixo da roupa e grita para o louco: 

-Pare! 

E o louco responde: 

Impare! 

Ai o ladrão diz: 

- Mas eu estou te roubando. 

- Ah!...Então não brinco mais! 

Domínio público. 

01. O louco compreendeu “Pare” com o sentido de 

a) brincar de par ou ímpar. 

b) deixar de andar. 

c) ficar como uma estátua. 

d) interromper uma ação. 

 

02. O assaltante queria que o louco 

a) brincasse com ele. 

b) deixar de andar. 

c) ficasse imóvel. 

d) interrompesse uma ação. 

 

03. A fala do ladrão, “Mas eu estou te roubando” indica que ele está 

a) calmo. 

b) nervoso. 

c) preocupado. 

d) surpreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE ANEDOTAS 

Reunião na escola 



 

 

 

10/09 

 

Anedota 

A professora pergunta: 

- Joãozinho, por que seu pai não veio à reunião? 

- Porque ele estava com a canela quebrada, professora. 

- Nâo é canela que se diz, é perna. E sua mãe, por que não veio? 

- É que ela fez arroz doce e precisou ir comprar perna para colocar nele. 

 

01. A palavra mais importante para o efeito de humor nesta piada é 

a) canela. 

b) Joãozinho. 

c) perna. 

d) reunião 

 

02. O riso é provocado pelo jogo de palavras com 

a) o plural. 

b) o singular. 

c) os antônimos 

d) os sinônimos. 

 

17/09 Anedota 

Juquinha estava chorando muito, quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou: 

– Por que você está chorando, Juquinha? 

– Eu perdi uma moeda de 1 real que ganhei do meu pai. 

– Toma lá 1 real. Pronto, nada de choro. Resolvido. 

Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar. 

– Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real que te dei? – pergunta o avô. 

– Não vovô. Tá aqui! 

– Então, por que está chorando de novo? 

– É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria 2 reais agora! 

Disponível em: http://www.piadas.com.br. Acesso em: 25 de maio de 2016. 

 

01. Não se percebe traço da linguagem informal em: 

a) “[…] quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou […]”. 

b) “– Toma lá 1 real. Pronto, nada de choro.”. 

c) “– Não vovô. Tá aqui!”. 

d) “– Então, por que está chorando de novo?”. 

 

 

 

02. O humor na piada reside no fato  



 

 

a) de Juquinha permanecer chorando ao constatar que poderia ter mais dinheiro. 

b) do avó reconfortar o neto ao dar-lhe outra moeda. 

c) do pai de Juquinha não ter aparecido na piada. 

d) de Juquinha ter aceitado a moeda que o avó lhe oferece. 

 

24/09 Anedota 

 

O papapagio especial 

 

O freguê entrou na loja de animais e disse ao vendedor: 

- Queria um papagaio que fosse especial. 

- Chegou na hora certa! Temos um bilingue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês. Se levantar a patinha esqueda, 

ele fala francês. 

- E seu eu levantar as duas patinhas? 

E o papagaio responde: 

- Ai eu caio, meu! 

Apatado de: http://boaspiada.blospot.com/2007/02/o -papagaio-especial.html 

01. A finalidade do texto é 

a) ensinar o leitor.. 

b) anunciar algo. 

c) divertir o leitor. 

d) informar o leitor. 

 

02. O humor do texto consiste em 

a) o papagaio ser bilingue. 

b) o papagaio responder o questionamento do freguês. 

c) o vendedor mentir ao freguês. 

d) o freguês não gostar do papagaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

5º FEIRA 
(13:30 ÀS 14:30) 

PROF. FERNANDO 

03/09 Concordância Nominal 

 

01. Reescreva a fala do comerciante no primeiro quadro, sem o artigo definido que precede o substantivo ‘entrada’. 

Atenção para as regras de concordância. 

 

02. Complete as frases, fazendo a devida concordância dos termos indicados entre parênteses. Atenção, se h o uver  mai s  

de uma possibilidade, use as duas.  

a) O sinal para a saída da escola é dado pontualmente ao meio -dia e ________________ (meio).  

b) Após o início do espetáculo, não é mais ______________________ (permitido) a entrada do público.  

c) A diretora da escola colocou um aviso na quadra: “É ____________________ (proibido) pessoa não autorizada neste 

local”.  

d) Mamãe está __________________ (meio) nervosa à espera dos resultados de seus exames de sangue.  

 

10/09 Concordância Nominal 

 

01. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta:  

 a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.  

b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. 

c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 

d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. 

e) Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias 

 



 

 

02. Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis: 

a) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só. 

b) Meia palavra, meio tom – índice de sua sensatez. 

c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em sua meia promessa. 

d) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. 

e) Passei muito inverno só. 

 

17/09 Concordância Verbal 

 

01. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas declarações dadas . 

a) (    ) De acordo com a regra geral de concordância verbal, o verbo concorda em gênero e número com o sujeito ao 

qual se refere. 

b) (     ) Se o sujeito é um coletivo no singular, o verbo fica no singular. 

c) (    ) Em casos de sujeito indeterminado, o verbo pode estar na 3ª pessoa do singular ou na 3ª pessoa do plural 

seguido do pronome se. 

d) (    ) Se os núcleos do sujeito composto são de pessoas gramaticais diferentes, a 1ª pessoa prevalece sobre a 2ª, q ue 

prevalece sobre a 3ª. 

e) (   ) Se os elementos do sujeito composto forem ligados pela conjunção ou, indicando adição, a forma verbal ficará n o  

singular.  

 

02. Leia o texto abaixo, que representa uma conversa. 

 

 

No trecho “a gente pode ter conversas literárias”, substituindo -se o sujeito por outro de primeira pessoa do plural, no tempo  



 

 

pretérito perfeito, o resultado é o seguinte: 

a) podemos ter conversas literárias 

b) podíamos ter conversas literárias 

c) poderíamos ter conversas literárias 

d) pudemos ter conversas literárias 

e) pudéssemos ter conversas literárias 

 
 

24/09 Concordância Verbal 

 

01. Analise a tirinha e verifique se há algum problema de concordância verbal. Havendo, aponte-o e faça a devida 

correção. 

 

02. Leia: “[Eu] Disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seriam as mesmas, para ele e para mim, 

as expectativas sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular que...”  

Se substituíssemos “expectativas” por “expectativa”, quantas outras palavras precisariam obrigatoriamente de ajuste para 

fins de concordância? 

a) uma 

b) duas 

c) três 

d) quatro 

e) cinco 

 

 

 

OFICINA DE 

MATEMÁTICA 
6º FEIRA 

04/09 Triângulos 

 

01.Deseja-se cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental, com forma triangular. Para tanto, fo i  
feito um mapa com as seguintes anotações. 



 

 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. RAPHAELL 

MARQUES 

Lado AB = 120 m 

Lado BC = 100 m 

Lado CA = 80 m 

Serão usados quantos metros para cercar a mata? 

 

02.A respeito dos elementos dos triângulos, qual a constituição, definição de um triângulo? 
 

11/09 
Classificação dos 

Triângulos 

01. Os triângulos podem ser classificados com relação a seus ângulos ou com relação a seus lados. Dois triângulos 

observados apresentam as seguintes características: o primeiro possui um ângulo de 90°01’ e o segundo possui dois 

ângulos internos iguais a 40°. As classificações respectivas desses triângulos são: 

 

a) Obtusângulo e isóscele. 

b) Obtusângulo e equilátero. 

c) Retângulo e escaleno. 

d) Retângulo e isóscele. 

e) Retângulo e equilátero 

 

18/09 Quadriláteros 

01. Um polígono de 4 lados chama-se: 
a) Quadrado. 

b) Retângulo. 

c) Paralelogramo. 

d) Quadrilátero. 

e) Triângulo 

 

02. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual á 

a) 90° 

b) 180° 

c) 270° 

d) 360° 

e) 540° 

 

25/09 
Classificação dos 

Quadriláteros 

01. Quais as características de um quadrado com relação aos lados e ângulos? 
 

02. Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta: 

a) A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180°; 

b) Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes; 

c) Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes; 

d) Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes; 

e) Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. 

ARTE 

6º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

04/09 
Pinturas em Grandes 

Dimensões 

 

01. Criação de um painel artístico em casa inspirados nos paineis de candido portinari e muralismo mexicano.  

Pesquisar as obras de candido portinari e diego rivera  analisando as técnicas, semelhanças e diferenças entre as  o bras . 



 

 

PROF. MADSON Veja também como fazer tinta de modo rápido e prático  

Na sequência, desenhe a lapis a sua ideia inicial. Depois escolha  um local da sua casa( parede,chão, calçada...) Para 

iniciar seu trabalho. 

Você pode usar materiais de fácil remoção como  giz e carvão. Ele servirá como marcação, ou pode ser apenas como 

rápida diversão. 

Depois de todo o contorno feito,  pinte com tinta caseira. 
 

11/09 Instalação e Materialidade 

 

01. Produção de uma instalação em casa 

 

Junte alguns objetos e coisas que você considere arte, organize num ambiente mais tranquilo e ventilado da sua casa e 

realize uma exposição na sua casa. As obras de arte devem oferecer algum tipo de informação ao público;  

 

18/09 
Criação de Teatro Mudo 

 

 

01. Escolha um tema que você se identifique como ator principal. (tema familiar)  

Crie um texto. Pense em algo suave, sem ofensas, que promova mais alegria. 

Pode ser apenas mental, mas se escrever melhor de analisar. 

Encene o texto que você escreveu usando apenas a mímica e a pantomima. 
Registre a cena por meio de fotos e vídeos... 

Assista ao vídeo e veja se precisa melhorar, gravar novamente. 

 

25/09 
A Cidade como Suporte 

para Arte 

 

01. Criação de maquetes em caixa: cidades, lugares e paisagens. 

Crie uma maquete utilizando caixas, papelão, cola e tesoura... 

O tema da maquete é um pedaço de uma cidade. Nela, você vai criar um lugar que envolva artes e outras habilidades.  

Ex. 

 



 

 

  
 

OFICINA DE CIÊNCIAS 

6º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. TÉRCIO 

04/09 Lentes Corretivas 

01. Qual das alternativas refere-se a anatomia do olho? 
a) Corpo de calcâneo, cabeça do tálus, navicular, etc. 

b) Epiderme, hipoderme, melanócitos, etc. 

c) Faringe, amídala, véu palatino, epiglote,etc. 

d) Mácula, íris, córnea, retina, humor vítreo, etc. 

e) Cóclea, tímpano, utrículo, nervo vestibular, tuba auditiva, etc. 

 

02. Qual parte do olho é responsavel pela entrada de raios luminosos? 

a) Retina 

b) Nervo óptico 

c) Humor aquoso 

d) Conjuntiva 

e) Pupila 

 

11/09 Forma Da Terra 

01. Qual é a principal consequência do movimento de rotação? 
a) A formação das 4 estações do ano 

b) A formação dos dias e das noites 

c) A formação das chuvas 

d) A formação dos fenômenos naturais 

e) Nenhuma das alternativas 



 

 

 

02. Qual a principal consequência do movimento de translação? 

a) A formação das 4 estações do ano 

b) A formação das chuvas 

c) A manutenção das temperaturas da Terra 

d) A formação do dia e da noite 
e) Nenhuma das alternativas 

 

18/09 Forma Da Terra 

 

01. Qual a forma real da Terra? 

a) redonda 

b) geoide 

c) quadrada 

d) A Terra não tem forma 

e) Nenhuma das alternativas 

 

02. Quanto tempo a Terra demora para executar o movimento de rotação? 

a) 22 horas,43 minutos e 54 segundos 

b) 23 horas,56 minutos e 40 segundos 

c) 23 horas, 56 minutos e 4 segundos 
d) 24 horas,56 minutos e 4 segundos 

e) Nenhuma das alternativas 

 

25/09 

Revisão do Conteúdo e 

Resolução de Exercícios 

 

 

01. A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura 

interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) pode(m) ser considerada(s) sólida(s).  

 

a) somente a crosta terrestre 

b) somente o manto 

c) somente o núcleo 

d) a crosta e o núcleo interno 

e) o manto externo e a crosta 

 

02. O núcleo interno é a parte mais interna da Terra, formado principalmente por 
 

a) Níquel 

b) Ferro 

c) Níquel e ferro em estado sólido 

d) Níquel e ferro 

 

 


