
 

 

SÉRIE: 7º ANO 

TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 

BIMESTRE: 2º BIMESTRE 

PERÍODO: 01/09 A 30/09/2020 

DISCIPLINA/DIA 

HORÁRIO/PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  

 2º FEIRA 

(13:00 ÀS 14:00) 

PROF. JURANDIR 

31/08 BIOMAS BRASILEIROS 

 

01. A vegetação das matas de terra firme, de várzea e de igapó ficam em qual região brasileira?  

a) Nordeste.  

b) Sudeste.  

c) Norte.  

d) Centro-oeste.  

e) Sul.  

 

02. Os principais biomas brasileiros são: 

a) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. 

b) Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. 

c) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica. 
d) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo sujo. 

e) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, Pantanal e Cerrado. 

 

03. Localizado principalmente na Região Centro -Oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbus to s  

e árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos. Solo deficiente em nutrientes e ácido.  

Marque a alternativa que corresponde ao bioma que apresenta as características descritas. 

a) Mangue 

b) Caatinga 

c) Campos 

d) Cerrado 

e) Mata de araucária 

 

04. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru, são espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de 

tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas na/no (s)  

a) Mata Atlântica.  

b) Manguezais.  
c) Mata dos Cocais.  

d) Araucária.  

e) Caatinga.   

 

 

 

 

 



 

 

 

05. Segundo o IBGE, o Brasil possui seis grandes biomas, que abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. 

Entre esses biomas, inclui-se o bioma influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, de clima frio e seco , 

cuja vegetação é constituída principalmente por gramíneas. Tal bioma denomina-se 

a) Mata Atlântica. 

b) Pantanal. 
c) Amazônia. 

d) Caatinga. 

e) Pampas. 

 

07/09 FERIADO  

14/09 

FENÔMENOS 

NATURAIS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

 

 

01. Muito comum nas cidades, a prática da remoção da vegetação aliada ao processo de impermeabilização dos solos 

pode ocasionar, em tempos chuvosos: 

a) o acúmulo de resíduos tóxicos na superfície 

b) o aumento médio das temperaturas 

c) a redução da disponibilidade de água 

d) a intensificação da inversão térmica 
e) a proliferação de processos erosivos 

 

02. Tsunamis são efeitos do maremoto, constituindo ondas gigantes que podem atingir até 30 metros de altura. Uma onda 

normal possui comprimento de onda (distância entre duas cristas) próximo a 100 metros. Para ser considerada um 

tsunami, a onda deve ter: 

a) comprimento de onda entre 50 metros e 70 metros. 

b) comprimento de onda entre 100 metros e 200 metros. 

c) comprimento de onda próximo a 100 metros, visto que o que diferencia uma onda de um tsunami não é seu 

comprimento, mas sua intensidade. 

d) comprimento de onda de até 100 quilômetros. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências dos movimentos das Placas Tectônicas:  

a) dobramentos modernos, falhas geológicas, vulcanismo, cadeias montanhosas. 

b) escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos, planaltos. 

c) planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, cadeias montanhosas. 

d) falhas geológicas, vulcanismo, sedimentação, dobramentos modernos . 
e) vulcanismo, cadeias montanhosas, escudos cristalinos, bacias sedimentares. 

 

04. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o 

gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo), além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? 

a) Resíduo tóxico 

b) Resíduo orgânico 

c) Resíduo mineral 

d) Resíduo atômico 



 

 

05. A atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maior i a d o s  caso s , 

são nocivos ao meio ambiente e também ao ser humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar 

combustíveis, como gás ou óleo. Independentemente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem 

contribuído para poluir de forma intensa e preocupante quais ambiantes? 

a) Apenas a água 

b) Apenas o solo 
c) Apenas o ar atmosférico 

d) A água, o solo e o ar atmosférico  

 

21/09 

 

EFEITO ESTUFA, 

CAMADA DE OZÔNIO E 

AQUECIMENTO 

GLOBAL 
 

01. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e diminuam a 

emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela que pode ser co n s i derad a 

totalmente limpa no sentido de não emitir poluentes na atmosfera: 

a) Produção de energia em hidroelétricas 

b) Utilização de fertilizantes na agricultura 

c) Atividade pecuária 

d) Construção de aterros sanitários 

e) Atuação de usinas nucleares de energia 

 

02. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ele é 

consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? 
a) Destruição da camada de ozônio  

b) Inversão térmica 

c) Efeito estufa 

d) Chuva ácida 

e) Eutrofização 

 

03. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analise as alternativas abaixo 

e marque aquela que não indica uma consequência desse grave aumento da temperatura do planeta. 

a) Derretimento das calotas polares 

b) Aumento da ocorrência de terremotos 

c) Mudanças nos regimes de chuvas 

d) Aumento dos níveis dos oceanos 

e) Aumento da ocorrência de furacões 

 

04. A existência de vida no planeta Terra está associada a um fenômeno natural, o qual permite o equilíbrio térmico na 

atmosfera por meio da reflexão e absorção dos raios solares. Se este fenômeno não existisse, a temperatura média da 
superfície terrestre poderia ser inferior a -18ºC. Esse fenômeno natural, ao qual a informação se refere, é denominado: 

a) Aquecimento global. 

b) Efeito estufa. 

c) Radiação ultravioleta. 

d) Inversão térmica. 

e) El Niño. 



 

 

 

05. Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? 

a) CO2 – gás carbônico 

b) HFC – hidrofluorcarboneto 

c) CFC - clorofluorcarboneto 

d) Metano 
e) gás nitrogênio 

 

28/09 

DOENÇAS CAUSADAS 

POR VERMINOSES 

 

 

01. Dentre os grupos de doenças citados abaixo, marque a alternativa na qual todas elas sejam causadas por vermes.  

a) Filariose, giardíase, ascaridíase, leishmaniose. 

b) Filariose, triquinose, ancilostomose, leishmaniose. 

c) Teníase, giardíase, ancilostomose, esquistossomose. 

d) Cisticercose, tricocefalíase, ancilostomose, esquistossomose. 

e) Hidatidose, amarelão, balantidiose, oxiurose. 

 

02. Sobre as tênias, assinale a alternativa correta. 

a) A ingestão de carne malcozida contendo cisticercos causa a cisticercose.  

b) A Taenia saginata, além de ventosas, possui ganchos na sua extremidade anterior.  

c) Uma pessoa se torna hospedeira intermediária da tênia quando ingere seus ovos, resultando na cisticercose humana.   
d) O cozimento da carne, antes de ingeri-la, é a única maneira de se prevenir contra as teníases.  

 

03. As verminoses são doenças causadas por vermes, ou seja, doenças causadas por nematoides e platelmi n tos . En tre 

as doenças descritas a seguir, qual delas é uma verminose causada por um p latelminto? 

a) Ascaridíase 

b) Ancilostomíase 

c) Cólera 

d) Malária 

e) Esquistossomose 

 

04. Das verminoses descritas a seguir, qual é contraída por meio da penetração de larvas na pele quando em contato com 

solo contaminado? 

a) Esquistossomose 

b) Filariose 

c) Ancilostomíase 

d) Ascaridíase 
e) Teníase 

 

 

 

 

 



 

 

 

05. Ingerir carne bem passada é uma forma de evitar um tipo de verminose. Analise as alternativas e marque a verminose 

que pode ser prevenida dessa forma: 

a) Esquistossomose 

b) Filariose 

c) Ancilostomíase 
d) Ascaridíase 

e) Teníase 

 

ENSINO RELIGIOSO 

2º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. MARCIANO 

31/08 
Lideranças Religiosas do 

Ocidente: Islamismo 

 

Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade.  

PESQUISA 

 

O mundo árabe é o conjunto de países que falam o árabe e se distribuem, geograficamente, do Norte da África até a Ásia 

Ocidental.  Ele é constituído por 22 países e territórios com uma população combinada de 360 milhões de pessoas. Os 

países pertencem ao mundo árabe são: Arábia Saudita, Argélia, Barein, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes 

Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria e 

Tunísia. 

 

Obs.: O Irã não pertence ao mundo árabe. Sua língua é o Persa.  
 

01. Escolha, na lista acima de Estados do “Mundo Árabe”, 3 países. Então, cite o títu lo do chefe de estado de cada país 

selecionado; observando se faz referência ao Islamismo. 

   

PAÍS TÍTULO DO CHEFE DE ESTADO 

  

  

  
 

07/09 FERIADO  

14/09 

Lideranças Religiosas do 

Ocidente: Espiritismo 

Kardecista 

 

Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade.  

PESQUISA 

 

Os espíritas acreditam que os espíritos interferem na vida das pessoas e se comunicam com elas através de Médiuns; a 
quem recorrem para contar aos vivos como estão, fazer revelações e dar conselhos. Médiuns, portanto, são pesso as  q ue 

falam ou escrevem as mensagens que os espíritos enviam 

 

01. No Brasil, houve, e ainda existem, muitos “Médiuns” renomados que se tornam referência do Espiritismo Kardecista n o  

país. Pesquise e registre o nome de famosos “Médiuns” brasileiros na história.  

 

 

 



 

 

21/09 
Lideranças Religiosas do 

Oriente 

 

Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade.  

 

O “Mundo Oriental” possui uma vasta história de líderes espirituais que se tornaram fundadores de religiões.  

 

01. Preencha o quadro abaixo com os nomes de diversos fundadores de “Tradições Religiosas Orientais”:  
 

 

 

RELIGIÃO FUNDADOR 

Budismo  

Hinduismo  

Xintoismo  

Taoismo  

Confucionismo  

Seicho-No-Ie  

Igreja Messiânica Mundial  

Hare Krishna  
 

28/09 
Lideranças Religiosas do 

Oriente: Budismo 

 

Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade.  

 

Para o Budismo há duas categorias de fiéis: os monges e os leigos. Os monges possuem apenas uma túnica amarelada ou 

alaranjada e vivem em comunidades. Monges e monjas têm regras de conduta muito mais estritas do que os leigos. 

 
1. O Budismo também é conhecido no mundo pela enorme quantidade de “Personalidades” (políticas, esportivas, artísticas, 

etc.) que seguem sua doutrina. Pesquise e registre o nome de 5 “Personalidades” que são adeptas do Budismo; 

destacando sua área de atuação.  

 

MATEMÁTICA 

3º FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. WAGNER FILHO 

01/09 

 

Equações do 1º grau com 

uma incógnita 

 

 

Um pai dividirá um terreno de 1500 m² entre os três filhos, de acordo com as idades. O mais velho receberá 3/5 do ter ren o  

e o do meio receberá 2/3 do que resta do terreno. De acordo com estas informações, o filho mais novo ficará com 

• A200m² do terreno. 

• B400 m² do terreno. 

• C600 m² do terreno. 

• D900 m² do terreno. 



 

 

 

08/09 

 

Raízes de uma Equação 

 

 

Resolva a equação do 1° grau: 4.(x + 3) – x = 24 + x 

15/09 

 

Equações Equivalentes 

 

 

Assinale a alternativa com o resultado correto da seguinte raiz da equação do 1° grau:  

• A1,5 

• B7 

• C5 

• D3 

• E9 

22/09 

 

Resolução de uma 

Equação 
 

 

Considere as afirmativas: 

I. 103 é o menor número primo maior que 100. 

II. A raiz da equação  é maior que 1 e menor que 2. 

III. 19.572 é divisível por 3, 4 e 6. 

Estão corretas as afirmativas 

• A I, II e III. 

• B I e II, apenas. 

• C I e III, apenas. 



 

 

• D II e III, apenas. 

29/09 

 

Resolução de Problemas 

 

 

Alfredo está determinado a aumentar sua propriedade e já traçou uma meta para isso. Ele tem hoje um terreno com 240 

m2 e pretende triplicar sua propriedade nos próximos 10 anos. Após sua meta ser atingida, quer 1/6 do resultado para doar  

ao seu único filho. Qual será a área doada ao filho? 

• A40 m2 

• B80 m2 

• C100 m2 

• D120 m2 

• E140 m2 

HISTÓRIA  

 3º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

PROF. FLÁVIO COELHO 

01/09 
CENTRALIZAÇÃO DO 

PODER 

 

01. A centralização do poder na Europa contou com o apoio da burguesia. Indique um motivo para esse apoio.  

02. Cite um dos motivos de a nobreza feudal aliar-se com os reis na Formação dos Estados Nacionais. 
03. Cite uma característica dos Estados Nacionais que surgiram no final da Idade Média. 

 

 

 

 

08/09 
FORMAÇÃO DE 

PORTUGAL 

 

01. A formação do Estado português foi caracterizada: 

a) pela República representativa. 

b) pela descentralização política. 

c) por um feudalismo bem delineado. 

d) pela centralização política em torno do rei. 

e) pelo bom relacionamento com os árabes maometanos. 

 
 

02. Em plena Idade Média (1139/1140) nasceu Portugal, originário do Condado Portucalense. Enquanto o feudalismo era a 

marca política da Europa Ocidental, em Portugal mostrava-se frágil: o pequeno reino nascia unificado. 

Sobre o tema e evolução posterior, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) O Condado Portucalense transformou-se em Estado, tendo sua independência proclamada por D.  Afonso Henriques. 



 

 

b) Nos finais do século XIV ocorreu uma crise dinástica: com a morte de D. Fernando extinguiu-se a dinastia de Borgonha. 

c) A Revolução de Avis levou ao trono D. João, Mestre de Avis, apoiado pela burgues ia de Lisboa e do Porto, além da 

adesão entusiástica da "arraia miúda". 

d)  A dinastia de Avis repeliu a política de expansão marítima, fixando prioridades da agricultura, meio de agradar à alta 

nobreza lusitana. 

 
A expansão marítima de Portugal tem início  com a Dinastia de Avis. 

 

03. A Batalha de Aljubarrota, resultou na 

 
a) submissão de Portugal à Espanha. 

b) criação do Condado Portucalense. 
c) confirmação da independência de Portugal. 

d) aliança entre Portugal e Espanha contra a Inglaterra. 

e) fortalecimento da classe da nobreza feudal portuguesa. 

15/09 

FORMAÇÃO DA 

ESPANHA 

 

 

01. A formação do Estado nacional espanhol tem grande semelhança com Portugal, por que? 

 

02. A formação de Portugal e Espanha, como monarquias centralizadas, está relacionada: 

a) às Grandes Navegações ocorridas a partir do século XV, quando Portugal e Espanha, para financiar os 

empreendimentos marítimos, passaram a cobrar impostos nacionais. 

b) à Peste Negra que atingiu a Europa a partir do século XIV, que obrigou à centralização política em função dos esforços 

necessários para combater a epidemia. 

c) à industrialização tardia desses países, que só se tornaram reinos unificados a partir do século XIX. 

d) à Guerra de Reconquista, conflito travado a partir do século XI pelos reinos cristãos da Península Ibérica pela 

recuperação da região conquistada pelos árabes muçulmanos. 
e) à Guerra dos Cem Anos ocorrida no século XIII, que exigiu esforços de organização militar que levaram à unificação 

política. 



 

 

 

03. Sob o ponto de vista político, todos os reis medievais ibéricos se consideravam herdeiros legítimos e descendentes dos 

antigos monarcas visigodos. Por isso, consideravam sua qualquer terra ganha aos “infiéis”. Assim surgiu a palavra 

Reconquista. A guerra permanente tinha-se por justa, até que fosse alcançado o objetivo último. Mais do que um conflito 

religioso, a Reconquista surgia a todos, na Europa cristã, como uma questão de herança. 

MARQUES, Oliveira. Breve história de Portugal. Lisboa: Presença, 2001. p. 72-73 (Adaptação). 
 

Sobre o fenômeno da Reconquista, é correto afirmar: 

a) Favoreceu o nascimento dos reinos ibéricos independentes. 

b) Fomentou a migração imediata dos muçulmanos para o norte da África. 

c) Encerrou a coexistência entre cristãos e muçulmanos no medievo ibérico. 

d) Promoveu a conversão em massa das populações muçulmanas para o cristianismo. 

e) Deslocou integralmente o interesse e a ação dos cruzados para a Península Ibérica. 

 

22/09 As Grandes Navegações 

 

01. Cite um dos interesses envolvidos nas grandes navegações. 

 

02. Uma questão acadêmica, mas interessante, acerca da “descoberta do Brasil é a seguinte: ela resultou de um aciden te, 

de um acaso da sorte? Não, ao que tudo indica. Os defensores da casualidade são hoje uma corrente minoritária. A 

célebre carta de Caminha não refere a ocorrência de calmarias. Além disso, é difícil aceitar que uma frota com 
13 caravelas, bússola e marinheiros experimentados se perdesse em pleno oceano Atlântico e viesse bater nas co s tas  d a 

Bahia por acidente. Rejeitado o acaso como fonte de explicação no que tange aos objetivos da “descoberta”, f i ca d e p é a 

seguinte pergunta: qual foi, portanto, a finalidade, a intenção da expedição de Cabral?  

 

Adaptado de LOPEZ, Luiz Roberto. História do Brasil colonial. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.  

Cite dois motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI.  

 

 

 

 

03. Do tempo que do ponto de vista dos grandes capitalistas significava também dinheiro, se contrapunha à ideia 

conservadora de espaço representada pela propriedade imóvel da terra. 

Adaptado de História das Grandes Civilizações, Abril Cultural.  

O texto acima trata da transição de um período histórico para outro. a) Identifique essa transição. b) Caracterize a 

sociedade onde predomina o espaço e aquela onde predomina o tempo.  

 

29/09 

PORTUGAL, PIONEIRO 

NAS GRANDES 

NAVEGAÇÕES 

 

01. Ó mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal ? 

Por te cruzarmos quantas mães choraram,  

Quantos filhos em vão rezaram !  

Quantas noivas ficaram por casar  

Para que fosses nosso, ó mar !  



 

 

Valeu a pena ?  

Tudo vale a pena  

Se alma não é pequena.  

Quem quer passar além do Bojador  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu  
Mas nele é que espelhou o céu  

Fernando Pessoa, Mensagem  

 

a) Qual o período da história de Portugal que está sendo recuperado pelo poeta Fernando Pessoa ?  

 

b) Por que as aventuras marítimas nesse período, eram empreendimentos tão arriscados?  

 

02. Qual o navegador português que chegou primeiro ao território da índia, durante as grandes navegações? 

 

03. Portugal, nos séculos XV e XVI, exerceu importante papel no cenário europeu graças ao pioneirismo de sua navegação 

pelo Atlântico.  

 

a) Qual o objetivo da política portuguesa de incentivo a navegação?  

 

b) Cite duas inovações técnicas de navegação adotadas pelos portugueses. c) Quais as vantagens econômicas col hi das  

por Portugal nessas viagens?  
 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 3º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. GEÓRGIA 

01/09 
GINÁSTICA 

 

 

Quem gosta de 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  30 segundos em cada pose, e repita novamente cada pose após uma 

pausa de 30 segundos. 
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 

GINÁSTICA DE 

CONDICIONAMENTO 

FÍSICO 

 

VAMOS DESPERTAR ESSES MÚSCULOS? 

 

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

Tenho uma série simples de exercícios que podem te ajudar na melhoria da força dos 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.  
As séries devem ser feitas observando cada movimento e suas execuções.  

Realize cada sequencia com descansos entre as séries de 30 segundos. 



 

 

 

 

 
 

 

 

15/09 QUALIDADES FÍSICAS 

 

01. 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/hywvSxIDeEg 
 

https://youtu.be/hywvSxIDeEg


 

 

 

 
 

22/09 GINÁSTICA AERÓBICA 

 

Ginástica aeróbica e natural eba! 

 

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

Uma atividade super divertida! 

Vamos nessa? 

 

Tente fazer cada posição o mais rápido que puder assim, você irá gastar mais energia e melhorar o seu componente 

aeróbico. 

 
Acessa o link assista o vídeo e tente fazer.  

https://youtu.be/y3jM8-xbfOY 

https://youtu.be/y3jM8-xbfOY


 

 

 

29/09 GINASTICA YOGA 

 

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. 

Entregue um relatório ao professor apresentando as suas dificuldades da execução dos movimentos. 

 

INGLÊS  

 4º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. WEBSTON SILVA 

02/09 
Estudo de Léxico - 

Pronúncia 

 

Exercício para reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado ( -ed). 

 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre os sons do ED dos verbos regulares no simple past, 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 

 

Identificar o som do sufixo ED nas palavras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/09 
Vocabulary Study  - 

Polissemia 

 

PESQUISA 

O aluno deverá fazer uma pesquisa sobre outros tipos de polissemia na língua inglesa. A pesquisa vai tomar como  base a 

polissemia do sufixo ED que foi ensinada pelo professor. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesqui sa n a i n tern et, 

além da consulta de livros. 

 

Sugestões de dicionários on-line: 

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

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

 

Polissemia é o nome que damos para o fato de uma determinada palavra ter vários signif icados. Em 
português, posso citar como exemplo a palavra “manga”, que pode parte de uma camiseta, uma f ruta, 
conjugação do verbo mangar (tirar sarro de alguém), uma tromba-d’água, bucha e outras coisas. Logo, nós 
podemos entender o significado de“manga” quando observamos a palavra sendo usada em vários contextos.  
 

16/09 Variações Linguísticas 

 

PESQUISA 

O aluno deverá fazer uma pesquisa sobre as variações linguísticas do inglês americano e britânico. A pesqui sa vai  to mar  

como base a aula ministrada pelo professor. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da 

consulta de livros. 

     GRUPO-01                                                 GRUPO-02                                     GRUPO-03 

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


 

 

 

Sugestões de dicionários on-line: 

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

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

 

Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e 
culturais. Modo pelo qual ela se usa, sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e 

sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. 

 

23/09 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
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

30/09 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


 

 

GEOGRAFIA 

4º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. ADRIANO 

02/09 

REDE DE 

TRANSPORTES 

 

 

01. (Ufrgs 2020)  Assinale a afirmação correta sobre os fluxos e as rotas aéreas no mundo.  

a) Os fluxos e as rotas aéreas provenientes de todos os continentes concentram-se na Europa.    

b) A América do Sul apresenta maior fluxo de rotas aéreas para a Ásia.    

c) Os fluxos aeroviários estão distribuídos de forma proporcional entre as regiões do Planeta.    

d) Os principais aeroportos asiáticos estão no interior do continente.    
e) O transporte aeroviário aumenta as distâncias e torna mais dinâmica a relação de interdependência entre os lugares.    

 

02. (Famerp 2020)  Analise o quadro que compara três modais para o transporte de uma carga com 6.000  toneladas. 

 

Indicador Modal 1 Modal 2 Modal 3 

Consumo médio de combustível 

para transportar uma tonelada 

por mil quilômetros 

4,1  litros 5,7  litros 15,4  litros 

Emissão de gás carbônico 

2(gCO TKU)
 

20,0  23,3  101,2  

Custo médio de transporte, 

carga geral por 
1.000 km

 
(R$ t)

 
R$ 50,74

 
R$ 67,54

 
R$ 239,74

 

 

(Cássio A. N. Teixeira et al. BNDES Setorial, nº 47, março de 2018. Adaptado.) 

 

Considerando os indicadores de eficiência apresentados, o modal  

a) 2 corresponde ao modelo rodoviário, viável por operar com reduzida emissão de gases de efeito estufa.    

b) 1 corresponde à navegação de cabotagem, eficiente para o transporte em grandes distâncias.    

c) 1 corresponde ao deslocamento aéreo, competitivo no transporte de mercadorias de alto valor agregado.    
d) 3 corresponde ao sistema ferroviário, capaz de absorver os impactos econômicos no transporte de rejeitos industriais.    

e) 2 corresponde ao complexo dutoviário, vantajoso para o transporte de grãos em cinturões agrícolas.    

 

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

 

Especialistas dizem que concentração de poder por empresas de tecnologia pode prejudicar liberdade de 

expressão 

Publicado em 12/07/2019 

 

“O relator da ONU sobre liberdade de expressão, David Kaye, e organismos regionais de direitos humanos expressaram 

preocupação nesta semana com as contínuas ameaças à diversidade e à independência da mídia. Especialistas alertaram 

ainda para a concentração de poder nas mãos de empresas de redes sociais – o que pode levar a um domínio do setor 

privado sobre os ambientes para a liberdade de expressão. 

Em pronunciamento, as autoridades no tema ressaltam que os modelos de negócio de algumas empresas de tecnologia 

digital – dependentes de publicidade – criam ambientes que também podem ser usados para a disseminação viral de 
discursos de ódio e informações falsas. Para Kaye e representantes de organismos europeus, americanos e africanos, é 



 

 

necessário criar medidas regulatórias capazes de lidar com esse cenário." 

 

Fonte: Nações Unidas Brasil. Disponível em: https://nacoesunidas.org/especialistas-dizem-que-concentracao-de-poder-por-

empresas-detecnologia-pode-prejudicar-liberdade-de-expressao/, acessado em 17/07/2019. 

 

 
 

 

 

A partir da reportagem acima, marque a alternativa CORRETA:  

a) Na atual fase do capitalismo, o progresso tecnológico garante à população mundial o acesso irrestrito à in fo rmação  d e 

base confiável.    

b) Os direitos humanos não deveriam ser um tema debatido pela Organização das Nações Unidas, pois estes são 

assegurados às populações no interior de cada país-membro da organização.    

c) Os discursos de ódio e as informações falsas difundidos por algumas empresas de tecnologia digital não devem ser 

temas de preocupação para a Organização das Nações Unidas.    

d) Em função dos avanços tecnológicos dos setores de informática e comunicação, as informações falsas não influen c iam 

a opinião das pessoas sobre determinado tema.    

e) A liberdade de expressão é fundamental para o estabelecimento da dignidade, do diálogo, da democracia e do resp ei to  

às diferenças de gênero, etnia e crença.    

 

 

09/09 

REDE DE 

TRANSPORTES 

 

 

04. (Fuvest 2020)  É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet do mundo 

passa pelos Estados Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de segurança nacional dos EUA) poderia acessar 

uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais 

inacreditável: essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como “hotéis de telecomunicação”, que 

hospedam os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo. 

 



 

 

 
 

Stephen Graham, Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, 2016. Adaptado. 

 

 

A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no mapa, é possível afirmar que  

a) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos negócio s e 

transações é feita pela internet.     

b) essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, a maior dívida pública do planeta, já que o s  

custos com o tratamento de dados são muito altos.    

c) em um mundo cada vez mais dependente dos fluxos imateriais de informação , a presença de objetos técnicos fixos 

torna-se irrelevante para a posição geopolítica dos Estados Unidos.    

d) o mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de “ligações telefônicas”, uma globalização que integro u 

completamente tanto os norte‐americanos quanto as populações da África.     

e) a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação de fluxos e d á ao s  

EUA uma posição de destaque no contexto geopolítico.     

 

05. (Espm 2018)   



 

 

 
 

 
 
 

Comparando os dois modelos acima é correto afirmar que:   



 

 

a) A implementação das ferrovias no Brasil começa apenas na segunda metade do século XX, o que resultou no cenário 

exposto nos mapas, enquanto nos Estados Unidos o processo iniciou-se ainda no século XVIII.     

b) O que explica a flagrante diferença de densidade ferroviária entre os dois países são as adversidades do território mui to  

mais acentuadas no caso brasileiro.     

c) A implementação do rodoviarismo brasi leiro com a chegada da indústria automobilística nos anos 1950 respon d e p ar te 

da realidade expressa nos mapas.     
d) Nos dois casos percebe-se forte concentração ferroviária na fachada leste do território e o que explica a menor 

densidade ferroviária brasileira é o intenso uso aquaviário no deslocamento de carga.     

e) O Brasil compensa sua baixa densidade ferroviária com uma malha rodoviária superior a estadunidense e q ue sup re a 

demanda da economia nacional.     

 

 

06. (Enem 2018)  Os portos sempre foram respostas ao comércio prati cado em grande volume, que se dá via marítima, 

lacustre e fluvial, e sofreram adaptações, ou modernizações, de acordo com um conjunto de fatores que vão d esd e a sua 

localização privilegiada frente a extensas hinterlândias, passando por sua conectividade co m modernas redes de 

transportes que garantam acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia, que o transformam em p o n tas  d e 

lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. 

 

ROCHA NETO, J.M.; CRAVIDÃO, F. D., Portos no contexto do meio técnico. Mercator, n. 2, maio-ago, 2014 (adaptações). 

 

 

 
 

Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a  

a) intensificação do uso de contêineres.    

b) compactação das áreas de estocagem.    

c) burocratização dos serviços de alfândega.    

d) redução da profundidade dos atracadouros.    

e) superação da especialização dos cargueiros.    

 

16/09 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 crescimento 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. (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 conhecimen to, de criação e 

exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras 

tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumen tar  as  ven d as  d e 

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.     
 

23/09 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 d a 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 Campos 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.     

 

 

 

 

 
 

 

30/09 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 co merc i al  d o  es tad o  

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 po uco 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, d estaca-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    

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 4º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. FERNANDO 

02/09 SUJEITO E PREDICADO 

  01.                                  

 
 

Diga quantas orações há no 2º quadrinho da tira e, em seguida, identifique o sujeito de cada delas.  

 

 

 

 

 

09/09 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO 

/COMPLEMENTOS 

 

02. (SAEPE) Leia o texto abaixo. 

Museu em Recife é eleito o melhor da Amé / DIA rica Latina 



 

 

VERBAIS    O Brasil tem dois museus entre os 25 melhores do mundo, de acordo com o ranking Travelers’ Choice Museums 2014 

[...]. O Instituto Ricardo Brennand, de Recife, ficou em 17º lugar, duas casas à frente do Louvre, de Paris. Já o Inho ti m, d e 

Brumadinho (Minas Gerais), conquistou a 23º posição. 

    No primeiro lugar da seleção mundial, está o Art Institute of Chicago, dos Estados Unidos, fundado em 1879, hoje 

com quase 300 mil obras. 

    O ranking foi elaborado com base nas avaliações feitas pelos mais de 280 milhões de usuários do site a respeito do s  
509 museus classificados. Para chegar à lista final, foi  usado um algoritmo que relacionou o número e a qualidade de 

avaliações feitas durante um ano. 

    A versão da América do Sul do ranking teve participação massiva dos museus brasileiros, com 12 representantes em 

25. [...]. 

Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/ geral,brasil -tem-dois-museus-entre-os-25- melhores-do-mun do -vej a-

ranking,1560750>. Acesso em: 10 nov. 2015. 

De acordo com esse texto, onde está localizado o melhor museu do mundo eleito em 2014? 

a) Brumadinho. 

b) Estados Unidos. 

c) Paris. 

d) Recife. 

e) São Paulo. 

 

16/09 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23/09 
COMPLEMENTOS 

VERBAIS   

 

02. Complete os espaços adequadamente. 

 



 

 

A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma relação profunda entre homem e sociedade que os ___ 

mutuamente dependentes. 

a) leva, existe, torna 

b) levam, existe, tornam 

c) levam, existem, tornam 

d) levam, existem, torna 
e) leva, existem, tornam 

 

30/09 
INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO 

                                 

01. Leia o texto abaixo e responda. 

Os índios descobertos pelo Google Earth  

    Duas aldeias de índios que vivem isolados foram fotografadas pela primeira vez, na fronteira entre o Peru e o Acre. O 

sertanista José Carlos Meirelles, da Funai, havia encontrado ainda em terra vestígios de duas etnias desconhecidas e dos 

nômades maskos. 

    Rieli Franciscato, outra sertanista da Funai, localizou as coordenadas exatas das malocas pelo Google Earth, 

programa que fornece mapas por satélite. Meirelles, que procurava os povos havia 20 anos, sobrevoou a área e avistou os 

roçados e as ocas. O avião assustou a tribo, que nunca teve contato com o homem branco. As mulheres e crianças 

correram, e os homens tentaram flechar o avião. A exploração de madeira no lado peruano pode ter estimulado a migração 

das etnias para o território brasileiro. 

Época, n. 524, 02/06/2008, p.17. 
De acordo com esse texto, o primeiro contato entre os índios descobertos e o homem civilizado despertou nos índios um 

sentimento de 

a) alegria. 

b) dúvida. 

c) raiva. 

d) repulsa. 

e) susto. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 5º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. FERNANDO 

03/09 SUJEITO E PREDICADO 

 

01. Na oração "Marcela encontrou seu relógio quebrado", qual é a classificação do sujeito e do predicado? 

a) Sujeito simples e predicado verbo-nominal 

b) Sujeito oculto e predicado nominal 

c) Sujeito simples e predicado verbal 

d) Sujeito composto e predicado verbo-nominal 
e) Sujeito composto e predicado verbo-nominal 

 

 

 

 

10/09 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO 

/COMPLEMENTOS 

 

01.  

 



 

 

VERBAIS 

 
 

 
Observe o cartaz acima, que trata das devidas precauções de contágio do vírus. Retire pelo menos dois núcleos de 

complementos verbais presentes. 

 

17/09 
CONCORDÂNCIA 

NOMINAL 

 

01. 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 

 
 

 

 

24/09 
COMPLEMENTOS 

VERBAIS   

 

01. Explique a concordância verbal nas seguintes orações: 

 



 

 

I – Os Estados Unidos são a terra da música pop e de grande parte dos filmes. 

II – Minas Gerais é abundante em minérios. 

 

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  

 5º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

PROF. MARÍLIA 

03/09 NOTÍCIA 

 
01. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos 

 

É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes — presas fáceis, 

capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as 

quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca n o  co rp o 

adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é dada oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é 

compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como  h o j e 

os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. 

PASTORE, Karina. O Paraíso dos Remédios Falsificados. Veja, nº 27. São Paulo: Abril, 8 jul. 1998, p. 40-41. 

Segundo a autora, “um dos piores crimes que se podem cometer” é: 

a) a venda de narcóticos. 

b) a falsificação dos remédios. 

c) a receita de remédios falsos. 

d) a venda abusiva de remédios. 

 

02. Desperdícios de órgãos 
Cerca de 50% dos órgãos potencialmente aptos para doação são desperdiçados no Brasil, todos os  an o s . Os  d ad os  d a 

Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) apontam que entre os motivos desse desperdício estão a falta de 

notificação dos casos de morte encefálica, o despreparo das equipes que abordam as famílias de doadores e a 

infraestrutura hospitalar inadequada. Atualmente, a taxa de doações é de seis pessoas para cada milhão de habitantes. Até 

quando o nosso país ignorará as 70 mil pessoas que esperam por um transplante? 

Revista Mundo Jovem. Abril 2008, p. 23. 

 

O assunto tratado nesse texto é a 

a) doação de órgãos e as causas dos desperdícios. 

b) falta de notificação e os casos de morte encefálica. 

c) falta de preparo das equipes que abordam as famílias de doadores. 

d) inadequação de infraestrutura hospitalar para doação de órgãos.  

 

 

 

 
 

 

 

10/09 NOTÍCIA 

 

01. Como se produzem frutas fora de época? 

Você se lembra do tempo em que era preciso esperar o outono para comer morango e o inverno para chupar laranjas? Se 



 

 

não, é porque faz muito tempo mesmo: hoje em dia, essas frutas estão no supermercado o ano inteiro. Poda e irrigação se 

juntaram à genética e à química e permitem que os agricultores acelerem ou retardem o ciclo natural das plantas. Hoj e, as  

frutas são de todas as épocas. 

A manga, por exemplo, graças a substâncias químicas como paiobutazol e ethefon, tem uma produção uniforme ao longo 

do ano. O produtor pode até adequar a colheita ao período mais propício para o mercado interno ou externo. Além do 

calendário, a agricultura moderna também ignora a geografia: a maçã, fã do frio, já dá na Bahia. Fruto de cruzamentos 
genéticos, a variedade Eva suporta trocadilhos e o calor nordestino desde 2004. 

“Os produtores aprenderam a explorar nossos climas e solos e passaram a produzir a mesma fruta em várias regiões”, 

explica Anita Gutierrez, engenheira agrônoma da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais d e São Paulo, a 

CEAGESP. O que não significa que não exista sazonalidade: ainda há variação no volume de algumas frutas e verduras 

por culpa de estiagem excesso de chuvas ou frio fora do comum. Ainda falta podar o clima. 

SILVA, Michele. Revista Superinteressante. Ed. 264. Abril: abr. 2009. p. 46. 

 

Esse texto trata 

a) da agricultura moderna, que produz frutas o ano inteiro. 

b) dos morangos, que devem ser cultivados no outono. 

c) do calendário agrícola, que determina a produção. 

d) das ações do clima, que interferem na produção. 

 

02. A surdez na infância 

Podemos classificar as perdas auditivas como congênitas (presentes no momento do nascimento) ou adquiridas 

(contraídas após o nascimento). Os problemas de aprendizagem e agressividade infantil podem estar ligados a probl emas  
auditivos. A construção da linguagem está intimamente ligada a compreensão do conjunto de elemento s  s i mbó l i co s q ue 

dependem basicamente de uma boa audição. Ela é a chave para a linguagem oral, que, por sua vez, forma a base da 

comunicação escrita. 

Uma pequena diminuição da audição pode acarretar sérios problemas no desenvolvimento da criança, tais como: 

problemas afetivos, distúrbios escolares, de atenção e concentração, inquietação e dificuldades de socialização. A surd ez 

na criança pequena (de 0 a 3 anos) tem consequências muito mais graves que no adulto. 

Existem algumas maneiras simples de saber se a criança já possui problemas auditivos como: bater palmas próximo ao 

ouvido, falar baixo o nome da criança e observar se ela atende, usar alguns instrumentos sonoros (agogô, tambor , ap i to ) , 

bater com força a porta ou na mesa e, dessa forma, poder avaliar as reações da criança. 

COELHO. Cláudio. A surdez na infância. O Globo, Rio de Janeiro. 13/04/2003. p. 6. Jornal da Família. Qual é seu 

problema?  

 

O objetivo desse texto é: 

a) comprovar que as perdas auditivas são irrelevantes. 

b) comprovar que a surdez ainda é uma doença incurável. 

c) mostrar as maneiras de saber se a criança ouve bem. 
d) alertar o leitor para os perigos da surdez na infância. 

 

17/09 NOTÍCIA 
 

01. Viva o povo brasileiro 



 

 

O país tem fama de não cuidar da ecologia. Vide as queimadas na Amazônia. Além disso, em reciclagem de vidros o Brasil 

foi reprovado num ranking do Instituto Worldwatch. Assim, parece soar estranho o país bater o recorde mundial em 

reciclagem de latas. De cada 100 latinhas de bebida, 65 voltam para a indústria. É que há 125.000 brasileiros suando na 

coleta de latas usadas. Esse exército de subempregados embolsou 80 milhões de dólares em 1998. 

 VEJA. São Paulo: Ed. Abril. Ano 32, nº 17, 28 abr. 1999. 

  
O sucesso na reciclagem de latas tem como causa 

a) o problema das queimadas na Amazônia. 

b) a reciclagem nacional de vidros. 

c) o trabalho das pessoas subempregadas. 

d) o investimento em moeda estrangeira. 

 

02. Gigante das águas 

Na região amazônica vive o maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. Ele pode chegar a 3 metros de compri men to  

e pesar 200 kg. Carnívora, a espécie possui um ciclo de vida longo, só se reproduzindo a partir do quinto ano de vida. 

Durante muito tempo, o peixe foi capturado em quantidades acima d o limite para o consumo da carne, muito apreci ad a n a 

região. Como resultado, a espécie entrou em perigo de extinção. 

www.palmolivebrasil.com.br/.../revistas/amazonia/categoria_noticia.asp?... 

A causa do pirarucu estar em perigo de extinção deve-se 

a) a seu longo ciclo de vida. 

b) ao seu tamanho e ao seu peso. 

c) ao fato de se reproduzir a partir do quinto ano de vida. 
d) à sua captura acima do limite para o consumo da carne. 

 

24/09 NOTÍCIA 

 

01. Mulher é atropelada e põe a culpa no Google Maps 

 

Nos Estados Unidos, quase tudo pode render uma ação judicial. O processo movido pela americana Lauren  Ro sen berg , 

vítima de um atropelamento em uma rodovia no Estado de Utah, seria mais um caso de reparação por danos, mas ela quer  

receber US$ 100 mil (cerca de R$ 183,5 mil) não só do motorista que a atingiu, Patrick Harwood, mas também da empresa 

Google. 

Segundo o jornal inglês The Guardian, Lauren tentou atravessar uma estrada estadual sem passeio para pedestres, à 

noite, e foi atingida por um carro, em 19 de janeiro de 2009. Ela alega ter seguido as indicações do site Google Maps. 

O advogado Allen Young entrou com a ação judicial na semana passada. Ele argumenta que o site foi descuidado e 

negligente ao indicar a travessia de uma via expressa. As pessoas co nfiam nas instruções (dadas pelo Google Maps). 

Ela acreditou que era seguro atravessar a pista. Ao indicar uma rota, o serviço do Google dá um alerta: Essa rota pode não 
ter calçadas ou passeio para pedestres. Procurada pelo Guardian, a empresa não quis co mentar o caso, que ainda vai  d ar  

o que falar. 

 

http://www.diariopopular.com.br 

O trecho do texto que expressa uma opinião é 

a) “Nos Estados Unidos, quase tudo pode render uma ação judicial.”  



 

 

b) “Essa rota pode não ter calçadas ou passeio para pedestres.” 

c) “Ele argumenta que o site foi descuidado e negligente [...]”  

d) “Procurada pelo Guardian, a empresa não quis comentar o caso”  

 

02. Um cardápio melhor para a escola 

Uma nova pesquisa resultou num ranking dos alimentos mais consumidos pelas crianças  brasileiras n a h o ra d o  l an ch e. 
Conclusão: eles não primam pelo alto valor nutricional. Ao contrário.  O levantamento, que envolveu uma detalhada 

investigação da lancheira de 800 estudantes do ensino fundamental em escolas particulares, revelou excesso de gorduras  

e açúcar – e falta de vitaminas, fibras e sais minerais. As nutricionistas Eliana Zacarelli e Hellen Coelho, da Un i vers id ade 

de São Paulo, conduziram o estudo. Elas avaliaram cada um dos alimentos trazidos pelas crianças às escolas. Para se ter  

uma ideia, o campeão da lista, a bisnaguinha, tem o dobro de gorduras de um pão de forma comum. Com base em vár i o s  

desses cálculos, as especialistas sugerem trocas realistas (leia-se: um tipo de pão por outro – e não por chuchu). Isso pode 

ajudar a melhorar hábitos alimentares – e a deixar as crianças longe da faixa do sobrepeso, caso de 10% delas no Brasil. 

 

  Revista Veja, fevereiro de 2009. 

 

O texto tem por finalidade 

a) criticar. 

b) divertir. 

c) informar. 

d) denunciar. 

 

MATEMÁTICA   
 5º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 

PROF.WAGNER 

03/09 

 

Equações 

 

 

Um copo cheio de água pesa 385 g; com 2/3 da água pesa 310 g. Pergunta-se: 

a) Qual é o peso do copo vazio? 

b) Qual é o peso do copo com 3/5 da água? 

 

10/09 

 

Equações - Exercícios 

 

 

Analise a figura a seguir. 

 

Um arquiteto pretende fixar em um painel de 40 m de comprimento horizontal sete gravuras com 4 m de comprimento 

horizontal cada. A distância entre duas gravuras consecutivas é d, enquanto que a distância da primeira e da última 

gravura até as respectivas laterais do painel é 2d. Sendo assim, é correto afirmar que d é igual a: 

a) 0,85 m 

b) 1,15 m 



 

 

c) 1,20 m 

d) 1,25 m 

e) 1,35 m 

 

17/09 

 
Aplicação dos Princípios 

de Equivalência 

 

 

Sabe se que 2 + x = 5 e que y = 3 x. Qual o valor de y – x? 

• A3 

• B6 

• C9 

• D12 

• E15 

24/09 
 

Resolução de Problemas 

 

 

Arlindo convidou seus melhores amigos para irem à lanchonete comemorar seu aniversário com um lanche. A figura abaixo 

mostra a tabela de preços. Ele pediu dois refrigerantes, cinco salgados e quatro doces, depois pagou tudo co m uma n o ta 

de R$ 50,00. Qual o valor, respectivamente, da conta e do troco? 

 

• AR$ 35,10 e R$ 14,90 

• BR$ 36,20 e R$ 13,80 

• CR$ 38,20 e R$ 11,80 

• DR$ 39,10 e R$ 10,90 

• ER$ 41,20 e R$ 8,80 

OFICINA DE 04/09 Triângulos 01.Deseja-se cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental, com forma triangular. Para tanto, fo i  



 

 

MATEMÁTICA 

6º FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. RAPHAELL 

MARQUES 

feito um mapa com as seguintes anotações. 

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. 

 

OFICINA DE CIÊNCIAS 

6º FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 

PROF. TÉRCIO 

04/09 
Fenômenos Naturais e 

Impactos Ambientais 

 

01. O que é reciclagem? 
a) “Jogar fora” o lixo produzido. 

b) Coletar todo tipo de material existente em lixos recicláveis. 

c) Nome dado para todo o processo do lixo após seu descarte. 

d) Processo de transformação de materiais usados em novos produtos para consumo. 

 

02. Como separar corretamente seu lixo? 

a) Juntar tudo na lixeira, pois os prédios já fazem o trabalho de separação. 

b) Separar o lixo orgânico (restos de alimentos, papel sujo e lixo sanitário) dos resíduos sólidos (como plástico, vidro, 

papel, metal e embalagens longa vida). 

c) Deixar plásticos sujos junto com lixo orgânico. 

d) Juntar todo tipo de lixo e descartar em ponto de coleta 

 

11/09 

Diversidade das 

Populações, 

Comunidades e 

Ecossistemas 

01. Uma das formas de colaborar com a preservação do meio ambiente é reduzir a produção de resíduos. Mas como? 

a) Optando pela compra de produtos com embalagens recicláveis. 
b) Reutilizando os materiais e objetos sempre que possível. 

c) Apoiando iniciativas de reciclagem. 

d) Todas as anteriores. 

 

02. Como consumir de forma consciente? 

a) Trocando todos os nossos objetos sempre que um novo do mesmo tipo for lançado. 

b) Usar a mangueira para lavar o quintal e o carro. 

c) Utilizando os recursos naturais para satisfazer nossas necessidades e das gerações futuras. 

d) Adquirindo qualquer tipo de produto se for barato. 

 

18/09 
Doenças Causadas por 

Verminoses 

01. A única alternativa que traz doenças causadas por vermes achatados é: 

a) Doença de Chagas, Toxoplasmose e Cisticercose 

b) Esquistossomose, Teníase e Cisticercose 

c) Ascaridíase, Elefantíase e Amarelão 
d) Leishmaniose, Teníase e Malária 

e) Esquistossomose, Oxiurose e Opilação 

 

02. Um paciente apresentava os seguintes sintomas: picos de febre, calafrios, dores de cabeça e musculares, inch aço  d o  

baço. Sobre essa doença, é correto afirmar que: 

a) É causada por um protozoário do gênero Plasmodium, e os picos de febre acontecem quando as hemác i as  i n vad i d as  

por esses protozoários são rompidas. 

b) Trata-se da Malária, causada pelo vírus Plasmodium sp  

c) Melhoria nas residências é uma medida profilática dessa doença 

d) É causada pela picada do macho do mosquito do gênero Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego 



 

 

e) É uma verminose endêmica, causada pelos más hábitos higiênicos do paciente 

 

25/09 

Revisão do Conteúdo e 

Resolução de Exercícios 
 

01. A respeito dos platelmintos, é incorreto afirmar que: 

a) Há representantes que possuem tanto reprodução assexuada como sexuada 
b) Há representantes tanto de vida livre como parasitária 

c) São todos triblásticos acelomados 

d) Possuem sistema respiratório e circulatório 

e) Há representantes hermafroditas e de sexos separados 

 

02. Considere as seguintes medidas profiláticas:  

1)Substituição de casas pau-a-pique por casas de alvenaria.  

2)Uso de antibióticos.  

3)Higiene pessoal.  

4)Saneamento básico  

5)Uso de telas nas janelas e repelentes.  

Podem ser consideradas no combate ao Mal de Chagas: 

a) Todas 

b) 1, 3 e 5 

c) 1 e 5 

d) 1, 2 e 4 
e) 3, 4 e 5 

 

ARTE 

 6º FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MADSON 

04/09 Mensagens em Cartuns 

 

01. Criação de cartuns 

 

Pesquise sobre a diferença entre cartum e charge. 

Crie um cartum e uma charge sobre o mesmo tema.  

Você pode usar um papelão como suporte para a fixação dos seus trabalhos prontos.  

Ex:  



 

 

 

11/09 
Discursos e Leituras da 

Arte 

 

01. Analise de obra artística 

Escolha uma obra de arte famosa e desenvolva uma pesquisa minuciosa sobre toda criação e história da mesma.  

Você pode acessar sites de museus virtuais e ampliar sua pesquisa. 

Crie uma revista sobre a obra. Fanzine, revista de fã.  

Todas as informações importantes sobre a obra estarão lá. 

 

18/09 Parâmetros Sonoros 

 

01. Todo e qualquer som possui 4 propriedades. Elas nos permitem reconhecer e identificar os vários t i p os d e so ns  q ue 

captamos. Quais são as propriedades do som? 
a) altura ,intensidade , timbre e ritmo 

b) altura ,intensidade , timbre e melodia 

c) altura ,densidade , timbre e duração 

d) intensidade, altura, timbre e duração 

e) timbre, ritmo, altura e intensidade. 

 

02. A música é constituída de três elementos fundamentais: ritmo, melodia e harmonia. Quando estudamos o ritmo, q ual  a 

propriedade sonora que auxilia essa ação?  

a) som 

b) timbre 

c) harmonia. 

d) batuque. 

e) duração. 

 

03. Quando ouvimos uma música e distinguimos os vários tipos de instrumentos ou até mesmo reconhecemos o cantor (a), 

isso se deve ao fato de termos reconhecido o  
a) tipo de música 

b) ritmo da música 



 

 

c) tempo da música  

d) timbre dos instrumentos 

e) tipo de som dos instrumentos 

 

25/09 
Corpo Instrumento 

Musical 

 

Explore a sonoridade do seu corpo  usando as mãos. Palmas, gestos de bocas, batidas no peito e nas pernas, devem 

marcar o ritmo da música. 

O oco da boca pode servir também como modulador de sons. 

 

EX: 

 

  
 
Assistir ao vídeo do grupo barbatuques: 

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

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


 

 

 

01. Crie um relatório sobre tudo o que você conseguiu captar de informação. 

 

 


