
 

 

SÉRIE: 8º 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 

(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. MARCIANO 

31/08 

Concepção de Vida, 

Mundo e Morte nas 

Religiões Ocidentais: 

Islamismo 

 

Pesquisa 

 

No Islamismo, a crença num julgamento final após a morte é necessária para que o ser humano assuma a 

responsabilidade sobre seus atos. Porém, o Islã não possui uma narrativa un ificada sobre o “Final dos Tempo s ” como  h á 

no Judaísmo e Cristianismo. 

 

01. Embora não haja narrativa única no Islamismo sobre o “Fim do Mundo” e “Julgamento Final”, estabeleça uma 

comparação com as narrativas do Judaísmo e Cristianismo; destacando os pontos em comum. Registre. 

• Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 

selecionadas pelo estudante. 

 

07/09 

 

FERIADO 

 

 

14/09 

Concepção de Vida, 

Mundo e Morte nas 

Religiões Ocidentais: 

Espiritismo Kardecista 

 

Atividade 

 

O “Espiritismo Kardecista” é reencarnacionista: Acredita que, após “desencarnar”, a pessoa volta a viver num novo ser. El a 

pode reencarnar várias vezes até atingir a perfeição; quando então fica livre deste ciclo. 
 

Assista o vídeo “OS DESENCARNADOS DA HISTÓRIA”, na plataforma de Vídeos “Youtube”, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9XWo6JIqZY&t=660s  

 

Em seguida, responda à pergunta abaixo: 

 

01. Quais são as “Reencarnações” vistas no vídeo mais surpreendentes para você. Por qual razão? Registre a resposta. 

 

• Material de pesquisa disponível na Plataforma de Vídeos “Youtube”. 

 

21/09 

Concepção de Vida, 

Mundo e Morte nas 

Religiões Orientais 

 

Pesquisa 

 

No “Mundo Ocidental”, o conceito de salvação está relacionado ao esquema: AÇÃO – JULGAMENTO – PUNIÇÃO (CÉU) 

OU RECOMPENSA (INFERNO). No Oriente, a salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma.  

https://www.youtube.com/watch?v=U9XWo6JIqZY&t=660s


 

 

 

No Ocidente, a mais difundida resposta poss ível para a morte é a “Ressurreição”. No Oriente, a “Reencarnação”.  

 

01. Pesquise e registre as principais divergências doutrinais entre a “Ressurreição” e a “Reencarnação” enquanto possíveis 

respostas para a morte. 

 

• Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 

selecionadas pelo estudante. 

 

28/09 

Concepção de Vida, 

Mundo e Morte nas 

Religiões Orientais: 

Budismo 

 

Atividade 

 

Segundo o Budismo, o caminho para dar fim ao sofrimento humano é o “Caminho do Meio“. Buda o descreveu em oito 

partes: Perfeita compreensão; Perfeita aspiração; Perfeita fala; Perfeita conduta; Perfeito meio de subsistência; Perfeito 

esforço; Perfeita atenção; e Perfeita contemplação. 

 
1. Selecione, no “Caminho das 8 Vias” do Budismo, aquelas que, em sua opinião, deveriam ser mais praticadas pela 

humanidade (especificamente, sua cidade) para que as relações interpessoais fossem aperfeiçoadas; e as situações  d e 

injustiça e sofrimento humano fossem atenuadas. Justifique e regis tre sua resposta.  

 

• Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 

selecionadas pelo estudante. 

 

CIÊNCIAS  

2º FEIRA 

(15:10 ÀS 16:10) 

PROF. CAIO BRENO 

31/08 
REVISÃO DE 

CONTEÚDO MENSAL 

01. A respeito das fontes renováveis de energia, recursos energéticos que podem regenerar -se em curto espaço de tempo, 

responda V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas: 

( ) São exemplos de fontes renováveis de energia: energia solar, energia eólica, energia geotérmica, xisto betuminoso e 
biomassa. 

( ) Os danos provocados pelo uso de fontes renováveis de energia são mínimos se comparados aos das fontes de energia 

não renováveis 

( ) Apesar de serem consideradas fontes de energia limpa, algumas fontes renováveis de energia causam impactos no 

ambiente, como o uso da biomassa, que provoca aumento do desmatamento. 

( ) O Brasil ainda não é conhecido pelo uso de fontes renováveis de energia porque estes demandam avanços 

tecnológicos. 

Assinale a sequência correta: 

a) VFVV 

b) FVFV 

c) FVVF 

d) VFFV 

 

02. Faça a correta correlação entre os conceitos e as definições a respeito das fontes renováveis de energia. Em seguida, 

assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

1. Energia geotérmica 



 

 

2. Energia eólica 

3. Energia solar 

 

( ) Esse tipo de energia pode ser obtido de duas formas: diretamente, por meio de painéis de células fotovoltaicas, ou 

indiretamente, por meio de usinas com coletores. 

( ) O calor produzido no interior do planeta Terra é responsável pelo fornecimento desse tipo de energia. 
( ) O aproveitamento desse tipo de energia ocorre por meio de aerogeradores. 

a) 3,1,2 

b) 2,1,3 

c) 1,3,2 

d) 3,2,1 

 

03. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, nos transportes, 

nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como,  

I. combustíveis fósseis. 

II. energia hidrelétrica. 

III. energia nuclear. 

IV. etanol. 

V. energia eólica (energia dos ventos). 

Desses 5 tipos, 

a) apenas um é renovável. 

b) apenas dois são renováveis. 
c) apenas três são renováveis. 

d) apenas quatro são renováveis. 

e) todos são renováveis. 

 

07/09 FERIADO  

14/09 

Eficiência dos 

equipamentos elétricos e 

consumo de energia 

elétrica 

 

1) Cerca de 30% do consumo de energia elétrica mensal dos brasileiros é com iluminação. Como podemos diminuir o  uso  

de energia elétrica em nossas residências?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2) A imagem a representada acima mostra um selo do INMETRO para aparelhos que consomem energia elétrica. 

 

 
 

O que representa a classificação por cores e letras no selo apresentado acima? 

 

21/09 

Fontes de geração de 

energia/Tipos de usinas 

de energia elétrica 

 

01. De acordo com os estudos realizados sobre as matrizes energéticas, cite exemplos de fontes de energias consideradas 

renováveis. 

 

02. A energia elétrica produzida pela usina é obtida pela transformação direta de qual forma de energia? 

 

28/09 
Sistema Solar, Terra e 

Lua/ Climas 

 

01. Diferencie os modelos astronômicos Geocentrismo e Heliocentrismo, e cite seus principais defensores.  

 

02. Diferencie o eclipse Solar do eclipse Lunar. 

 

MATEMÁTICA  

 3º FEIRA 
(14:40 ÀS 15:40) 

PROF. WAGNER FILHO 

01/09 

 

Polinômio - Adição de 
Polinômios 

 

 

Assinalar a alternativa que apresenta o resultado do polinômio abaixo: 

2x(5x + 7y) + 9x(2y) 

a) 10x + 14xy + 18yx 



 

 

b) 6x² + 21xy 

c) 10x² + 32xy 

d) 10x² + 9y 

e) 22x + 9y 

 

08/09 

 

Subtração de Polinômios 

 

 

Determine o valor da diferença do polinômio p(x) = 3xy + 2x2 + 2x -1 pelo polinômio q(x) = 2xy – 3x + 
1 . 
 

15/09 

 

Multiplicação de 

Polinômios 

 

 

O resultado da multiplicação entre os polinômios (4x + 3y) e (5x - 8) é: 

• A-40x² + 20x +15xy - 20y 

• B20x² - 32x + 15xy - 24y 

• C15xy - 24y + 40x - 20x² 

• D20x - 40x + 15x - 24y 

22/09 

 

Divisão de Polinômios 

 

 

O resto da divisão do polinômio x³ + 3x² – 5x + 1 por (x-2) é: 

a) 1 

b) 2 

c) 10 

d) 11 

e) 12 

 

29/09 

 

Introdução a Produtos 

Notáveis 

 

 

A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. 

a) (x + a)2 = x2 + a2 

b) (x + a)2 = x2 + xa + a2 

c) (x – a)2 = x2 – a2 

d) (x – a)2 = x2 – 2x – a2 



 

 

e) (x – a)2 = x2 – 2x + a2 

 

HISTÓRIA  

 3º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. FLÁVIO COELHO 

01/09 
PRIMEIRO REINADO 

 

 

01. Complete o enunciado: “O primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil foi ________________, baseado na 

________________”. 

 

02. Brilhante ministro na fase inicial do governo de Dom Pedro I, abolicionista, nacionalista e cienti sta. Estamos nos 

referindo a quem? 

 

03. No início do Primeiro Reinado (governo de Dom Pedro I), ocorreram lutas pela independência em algumas p ro v ín c ias  

do Império brasileiro. Cite quais foram essas províncias. 

 
04. A pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica, reforçando uma versão da hi s tó r i a. 

Nesse sentido, observe o quadro do pintor paraibano Pedro Américo:  

 

 

 

 

 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Je3LO111tZE/VZA38348DrI/AAAAAAAACqg/DaqReqs5pAU/s1600/gritodoipiranga.jpg


 

 

 

 

 

 

No campo da historiografia, essa imagem:  

a) sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em relação a Portugal.  
b) expõe a luta de classes existente no país no período da independência.  

c) expressa o apoio popular ao processo de autonomia política do Brasil.  

d) representa uma visão heroica e romanceada do surgimento da nação.  

e) mostra a independência como anseio de grupos subalternos. 

 

08/09 PRIMEIRO REINADO 

 

01. Sobre o I Império (1822 – 1831) e a formação do Estado no Brasil, assinale V ou F.  

(  ) Esse período, além de marcar a organização do Estado, caracterizou-se pela disputa pelo controle político nacional 

entre o Imperador e a aristocracia rural brasileira.    

(   ) A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário que exigia que o eleitor  e/ou candidatos tivessem uma renda 

mínima permanente, o que excluiu a maior parte da população brasileira do cenário político ao longo de todo o Império.     

(  ) Na prática, o Poder Moderador, instituído pela Constituição de 1824, dava grandes poderes ao Imperador.    

(  ) A presença de um considerável grupo de portugueses ocupando cargos importantes no Estado brasileiro produziu uma 

grande aliança entre D. Pedro I e os políticos brasileiros.   
 

02. Em 1824, o carmelita frei Caneca, figura importante da Confederação do Equador, criticou a Constituição outorgada por 

D. Pedro I. Frei Caneca dizia que a mesma, além de oprimir a Nação brasileira, não lhe garantia a Independência, 

ameaçava sua integridade e atacava sua soberania, pois naquela havia um dispositiv o, adotado das ideias do filósofo 

francês Benjamin Constant, considerado por frei Caneca a chave-mestra da opressão. A crítica de Frei Caneca era sobre 

a) O Ato Adicional. 

b) O Conselho de Estado 

c) O Poder Moderador. 

d) O Senado Vitalício. 

e) A Lei de Interpretação do Ato Adicional. 

 

03. A Constituição do Império restringia a participação política apenas aos cidadãos que comprovassem uma renda 

mínima. Como ficou conhecido essa exigência? 

 

15/09 PRIMEIRO REINADO 

 

01. “[...] do Rio nada, não queremos nada.” 

Com essa frase, Frei Caneca encerrou um artigo manifesto no jornal Tífis Pernambucano em 1824, dentro do movimento 

que ficou conhecido como a “Confederação do Equador”. Nesse texto, expôs suas críticas ao governo do Imperador Pedro  

I, cuja sede estava na cidade do Rio de Janeiro. 

Assinale a afirmativa que apresenta uma das razões para as críticas feitas no artigo - manifesto. 

a) D. Pedro não permitia a realização de cultos não católicos. 

b) Pernambuco perdera o seu lugar de capital da Corte Imperial. 



 

 

c) a elite carioca insistia em ajudar os flagelados do Nordeste. 

d) o Brasil ainda se encontrava sob o domínio dos reis de Portugal. 

e) havia uma excessiva centralização de poder nas mãos do Imperador. 

 

2. “Grande líder pernambucano, figura popular e carismática que participou da Confederação do Equador, que foi 

“metralhado” a mando do Imperador Dom Pedro I, tornando -se um mártir em prol da liberdade.” 
Esse líder foi 

a) José do Patrocínio. 

b) Joaquim Nabuco. 

c) Castro Alves. 

d) Frei Caneca. 

e) Chalaça. 

 

3. Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós por uma estúpida 

condescendência com os brasileiros do sul aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar -n os  ( ...) . Não  

queremos um imperador criminoso, sem fé nem palavras; podemos passar sem ele! Viva a Confederação do Equador! Viva 

a constituição que nos deve reger! Viva o governo supremo, que há de nascer de nós mesmos! 

(Proclamação de Manuel Paes de Andrade, presidente da Confederação do Equador, 1824.) 

 

A proclamação de Manuel Paes de Andrade deve ser entendida: 

a) no contexto dos protestos desencadeados pelo fechamento da Assembleia Constituinte e da outorga, por D. Pedro I, d a 

Carta Constitucional; 
b) como um desabafo das lideranças da região norte do país, que não foram consultadas sobre a aclamação de D. Pedro; 

c) no âmbito das lutas regionais que se estabeleceram logo após a partida de D. João VI para Portugal;  

d) como resposta à tentativa de se estabelecer, após 1822, um regime co ntrolado pelas câmaras municipais; 

e) como reação à política adotada pelo Conselho de Estado, composto em sua maioria por portugueses.  

 

22/09 

CRISE DO PRIMEIRO 

REINADO 

 

 

01. Explique o que foi a Guerra da Cisplatina. Cite um de seus desdobramentos. 

 

02. Como o Banco do Brasil achava-se também em dificuldades - desde 1821, quando o rei Dom João VI retirara todo o 

ouro nele depositado, pouco antes de retornar para Portugal - D. Pedro I ordenou a emissão de mais papel-moed a, o  q ue 

causou a desvalorização da moeda e a elevação dos preços. O historiador Bóris Fausto assinala que nesta ép o ca n ão  se 

usava a palavra "inflação" mas que (...) "o deputado mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos já falava em algo  p arec i d o  

quando aludia à 'inchação' do meio circulante". A oposição parlamentar de contestação à política do imperador cresceu 

significativamente. Considerado "culpado" nesta história o Banco do Brasil teve determinada a sua liquidação em 1829.  
Cite uma consequência da falência do BB para o governo de Dom Pedro I. 

 

03. Pode-se afirmar que os casos extraconjugais de Dom Pedro com suas amantes contribuíam para potencializar  a c r i se 

política em seu governo? 

 

 



 

 

 

 

 

29/09 PERÍODO REGENCIAL 

 
01. "Passa fora pé de chumbo 

Vai-te do nosso Brasil 

Que o Brasil é brasileiro 

Depois do 7 de Abril". 

 

Pode-se afirmar que a abdicação de Dom Pedro I em 1831 foi uma vitória do “Partido brasileiro”? 

 

2. Em agosto de 1831, Feijó cria a Guarda Nacional. Qual o papel dessa instituição militar no Período Regencial? 

 

3. Cite os “Partidos políticos” do início do Período Regencial brasileiro. 

 

INGLÊS  

 4º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. WEBSTON SILVA 

02/09 

VOCABULARY STUDY - 

Formação de palavras: 

prefixos e sufixos 

 

01. O aluno deverá fazer uso das informações sobre os prefixos e sufixos, 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 

 

Qual é a ideia transmitida pelos prefixos das palavras mostradas na tabela? Escreva o significado ou ideia dos prefixos que 

formaram novas palavras. Consulte um dicionário para auxiliar na resolução. 

 

 

 

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


 

 

 
 

09/09 
COMPARATIVES AND 

SUPERLATIVES 

 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, que foram ensinadas pelo professor , p ara reso l ver  

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 

 

Com base no estudo do GRAU DOS ADJETIVOS responda às questões: 

 

01. Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. 
a) We are the world's leading producer. 

b) You used to wait years to have a telephone installed. 

c) These resources are no longer exploited at the cost of the environment. 

d) Brazilians are as technology-hungry as anywhere in the world. 

e) We are the world's largest producer of sugar. 

 

 

 

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


 

 

 

02. Das frases reproduzidas a seguir, aquela que traz exemplos de graus de comparação está na alternativa:  

a) “Neither, in fact, are the programmers themselves, who have grown up writing softwares to run on a single engine – 

serially, that is, not in parallel”. 

b) "For 50 years we've done things one way, and now we're changing to a different model".  

c) "Within a decade we will likely see chips with 100 cores, maybe even more, Rattner says". 
d) "Moore's Law has held true, making computers cheaper and faster and more powerful". 

e) "Writing programs for them is incredibly difficult and time consuming". 

 

16/09 
COMPARATIVES AND 

SUPERLATIVES 

 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, que foram ensinadas pelo professor , p ara reso l ver  

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 

 

Com base no estudo do GRAU DOS ADJETIVOS responda às questões: 

 

01. Write the comparative and superlative forms of the words below. Follow the example: 

 
Example: 

Short – shorter – shortest 

a) early _______________________ __________________________ 

b) big _________________________ __________________________ 

c) wise ________________________ __________________________ 

d) angry _______________________ __________________________ 

e) heavy _______________________ __________________________ 

 

02. Choose the best alternative for each sentence: 

 

2.1) They play tennis well but she can play ____________ . 

a) better 

b) worst 

c) good 

 

2.2) Delbra is the ______________ person I know. 
a) worse 

b) worst 

c) bad 

 

 

 

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


 

 

 

2.3) I live far, but my parents live __________________. 

a) far 

b) farthest 

c) farther 

 

23/09 
READING 

COMPREHENSION 

 

01. Leitura e interpretação de texto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

30/09 
Construção de repertório 

artístico-cultural 

 

Pesquisa 

 

O aluno deverá fazer uma pesquisa sobre as manifestações culturais dos países anglófonos. A pesquisa vai  to mar  co mo  

base a aula ministrada pelo professor. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da co n sul ta d e 

livros. 

 
 

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 

 

Manifestação cultural é toda forma de expressão humana na qual o ser humano expressa a sua cultura, seja por meio de 
celebrações ou rituais, ou nas danças e festas. 

 

Fazer uma pesquisa sobre as manifestações culturais dos povos de língua inglesa. 

 

GEOGRAFIA 

 4º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. ADRIANO 
RAMALHO 

02/09 
AGRICULTURA  

 

 

01. (Ufrgs 2019)  Considere as afirmações a respeito da estrutura agrária brasileira. 

 

I. A modernização do campo tornou-o autossuficiente em relação à cidade, destino da produção agrícola brasileira. 

II. A modernização da agricultura tornou as paisagens agrícolas homogeneizadas, em virtude da especialização pro duti va 

para atender ao mercado cada vez mais exigente. 

III. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do aumento d o  n úmero  

de trabalhadores sem direito à terra, com consequente exclusão social. 

 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    

b) Apenas II.    

c) Apenas III.    

d) Apenas II e III.    

e) I, II e III.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

02. (G1 - ifpe 2019)  Analise o mapa para responder à questão.  

 

 
 

A ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período, destacados no mapa, foi causada por diversos fatores, 

dentre os quais:  

 

I. programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao agronegócio.  

II. maior urbanização e dinamismo nas microrregiões do Centro -Oeste.  

III. atividades industriais e de setor de serviços amplamente desenvolvidos.  
IV. substituição do principal produto agríco la, a soja, pela cultura de frutas cítricas.  

V. acentuada diminuição de crescimento demográfico nas microrregiões de Cuiabá e Alto Pantanal.  



 

 

 

Estão CORRETAS   

a) I e II, apenas.     

b) I, IV e V, apenas.     

c) I, II e III, apenas.     

d) II, III, IV e V, apenas.     
e) I, II, III, IV e V.    

  

03. (G1 - ifpe 2019)  a opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir 5,2 litros de agrotóxicos por ano  

 

O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o ambiente propício para elevadas 

populações de insetos e doenças  

 

Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).  

 

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que   

a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo , p el o uso  i n ten so d e 

agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao processo de modernização da agricultura brasileira.    

b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras nas mãos dos pequenos e médios proprietário s cuj a 

renda é obtida pelo trabalho dos membros da família.     

c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e estimula o crescimento d e áreas  

quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de conservação ambiental.     
d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve a política d e p ro dução  d e 

alimentos saudáveis com a diminuição da utilização de produtos químicos e a diversificação da produção agrícola.     

e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição igualitária d e ter ras  

para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo.     
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04. (Upe-ssa 2 2018)  Leia o texto a seguir: 

 

Conflitos no campo deixam 59 mortos e violência é a maior em 13 anos 

 

Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o País. O índice é o mais alto desde 2003, 

quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, haviam sido 50 assassinatos, 14 a mais q ue n o  

ano anterior. O Estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em seguida Maranhão e Pará.  

Fonte: Jornal Estado de São Paulo, janeiro de 2017. Adaptado.  
 

Sobre o conteúdo apresentado no texto e o modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo território brasileiro, é 

CORRETO afirmar que a estrutura fundiária do país  

a) é caracterizada pela desconcentração de terras e pela existência majoritária de minifúndios rurais, cuja produção 

agrícola é, em geral, destinada ao mercado externo da América do Norte e da Europa.    

 



 

 

 

b) apresenta a menor concentração de terras da América Latina e mantém a equidade na distribuição por regiões do p aís , 

com índices de produtividade bastante altos e grande potencial para a produção agropecuária.    

c) possui a maior parte de suas terras concentradas por latifundiários, fato que permite si tuações de desigualdades e 

conflitos sociais com trabalhadores que reivindicam a reforma agrária.    

d) viabiliza a real necessidade de ocupação dos trabalhadores do campo, sobretudo nas regiões Norte e Centro -Oeste, 
para fins de produção agropecuária, impedindo, dessa forma, a concentração de grilagens.    

e) registra, por meio dos censos agropecuários do país, que, entre o período do governo militar e o iníc i o  d o  sécul o  XXI, 

houve uma grande diminuição da concentração fundiária nas regiões Norte e Sul.    

  

05. (G1 - ifpe 2018)  agropecuária brasileira é uma das que mais cresce no mundo  

 

“A agropecuária brasileira é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. A conclusão é de um estudo do  

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A pesquisa apontou que entre 2006 e 2010, o rendimento da 

agropecuária aumentou 4,28%  ao ano no Brasil.”  

Reportagem do portal do governo do Brasil de 12/05/2017(adaptada). Disponível em:< 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/agropecuaria-brasileira-e-uma-das-que-mais-cresce-no-mundo>. Acesso 

em: 08 out.2017.  

 

A agropecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira, e apresenta um desenvolvimento crescente, 

como afirma o texto acima. Sabendo disso e de posse dos seus conhecimentos, analise as alternativas a seguir sobre a 

agropecuária e a questão agrária no Brasil.  

 

I. Uma das marcas da agropecuária no Brasil é o agronegócio, com elevada produtividade, sendo uma das mais 

competitivas do mundo.  

II. Apesar da grande produtividade do setor do agronegócio, cerca de 70%  dos produtos que abastecem o mercado 

interno são fornecidos pela agricultura familiar.  

III. O Brasil protagoniza intensos conflitos que envolvem trabalhadores rurais, no entanto , apresenta uma das menores 

concentrações fundiárias do mundo.  

IV. A grilagem foi uma das práticas responsáveis pela concentração de terras no meio rural brasileiro desde o século XIX.  

V. A pecuária brasileira não possui grande destaque no mercado mundial, pois sua elevada produção é destinada, 

majoritariamente, para o mercado interno.  
 

Estão CORRETAS, apenas, as assertivas   

a) III, IV e V.     

b) I, II e III.     

c) II, III e V.     

d) I, II e IV.     

e) I, IV e V.    

  

 



 

 

 

06. (Ufrgs 2018)  Observe a charge abaixo. 

 

 
 

Assinale a alternativa que indica a correta relação, ilustrada pelos dois quadros.  

a) O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo, intensificou a urbanização do Brasil e gero u o  c resc i men to  

desorganizado das cidades.    

b) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho e condi ções  
de vida nas áreas urbanas.    

c) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição das terras nas áreas rurais, redistribuindo a população nas 

áreas urbanas.    

d) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas.    

e) A política agrária modernizou o trabalho no campo, concentrou a posse da terra e gerou, em condições prec árias, o 

êxodo rural dos migrantes para as cidades.    
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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.     
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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 elitiza ção  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 defici t habitacional é maior, na comparação 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. (G1 - col. naval 2019)  Observe a figura abaixo. 

 

 
 

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

nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando g raves  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 moradia 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  co ns truído s em áreas  

mais valorizadas.   



 

 

 

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

desenvolverem urna política eficiente de transportes coletivos integrados de trens, metros e ônibus, das zonas cen trai s  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.    
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07. (Espm 2019)  Criação de novos recortes territoriais só pode ser feita por legislação específica 

 

... são recortes instituídos por lei complementar estadual, de acordo com a determinação da Constituição Federal de 1988, 

visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. É competência dos 

estados a definição (...), nos termos do Artigo 25, Parágrafo 3° da Constituição Federal. 

 

Fonte: IBGE, 23/05/2017.  

 

O texto trata do conceito de:   
a) região metropolitana.     

b) regiões brasileiras.     

c) município.     

d) unidade federativa.     

e) capital de estado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

08. (Unesp 2019)  Analise o mapa. 

 

 
 

Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelha e verde no mapa correspondem a  

a) cinturões entre as áreas industriais de duas cidades.     

b) intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades.     

c) conurbações entre as regiões metropolitanas de duas cidades.     

d) integrações entre as áreas de conservação de duas cidades.     

e) sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades.     

 

 

 

 



 

 

 

09. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2019)  Na década de 2000, vídeos produzidos por moradores de áreas periféricas da 

cidade de São Paulo chamaram a atenção de pesquisadores para uma nova expressão do videoativismo. Diferen temen te 

dos chamados vídeos populares dos anos 1970 e 1980, que tinham um direcionamento político afinado com as lutas 

operárias e os movimentos contra a ditadura, o videoativismo do século XXI aborda reivindicações sociais, expressões 

culturais e demandas identitárias das populações da periferia. 
 

(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.) 

 

Na atual relação centro-periferia, o videoativismo é promotor  

a) da compreensão de uma lógica socioeconômica externa que requalifica a periferia.     

b) das disparidades observadas na metrópole que segregam diferentes classes sociais.     

c) da desconstrução das representações sobre a periferia e seus moradores.     

d) das estratégias de publicidade que alimentam a especulação imobiliária.     

e) de um novo sistema de produção equânime entre patrões e empregados.     

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

4º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. FERNANDO 

02/09 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO / VOZES 

VERBAIS 

 

01. (SAEPE). 

Leia o texto abaixo e responda. 

Vivendo e aprendendo 
    A manutenção da atividade mental no processo de envelhecimento é tão importante que um dos 10 Mandamentos da 

Aposentadoria Feliz é “Seja um eterno aprendiz: língua estrangeira, instrumento musical, pintura, etc”.  

    Quando nascemos temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas muitos morrem ao longo da vida. Um dos  

fatores que acelera a morte das células nervosas é a falta de uso. Para continuar vivo, o neurônio precisa ser estimulado, o 

que acontece quando aprendemos coisas novas. [...] 

    Outro Mandamento da Aposentadoria Feliz é “Curta a natureza e conheça novos lugares, começando pelos mais 

próximos”. O contato com o meio ambiente natural e com a área rural tem um efeito positivo na saúde mental. [...]  

    Aliar educação, cultura e preservação ambiental com turismo é essencial à qualidade de vida, em todas as idades. 

COSTA, José Luiz Riani. Disponível em: http://jornalcidade.uol.com.br/ rioclaro/Colaboradores/colaboradores /94439-

Vivendo-e-aprendendopor- Jose-Luiz-Riani-Costa>. Acesso em: 8 out. 2012. 

De acordo com esse texto, as células nervosas morrem mais rapidamente quando  

a) aprendemos coisas novas. 

b) entram em contato com o ambiente. 

c) inicia o processo de envelhecimento. 

d) precisam ser estimuladas. 

e) são pouco usadas. 
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01. (SAEPE). 

Leia os textos abaixo. 

Clarice Lispector 

    Quando surgiu com o livro Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector foi comparada a escritores como James 

Joyce e Virginia Woolf. Tinha 17 anos e revolucionava a literatura brasileira da época com um estilo narrativo próprio, 
usando um monólogo interior com metáforas. “Uma vida completa pode acabar numa identificação tão absoluta com o  n ão  

eu que não haverá mais um eu para morrer”, escreveu. Natural de Tchetchelnik, na Ucrânia, chegou ao Brasil aos 2 meses, 

fixando-se em Pernambuco. Durante a infância, leu contos infantis que, segundo ela, soltavam-lhe a imaginação. Um de 

seus livros sagrados era Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Foi para o Rio de Janeiro em 1937.  

    Adolescente, impressionou-se ao ler José de Alencar, Eça de Queirós, Graciliano Ramos, Machado de Assi s , Jo rg e 

de Andrade, Mário de Andrade, Rachel de Queiroz, Julien Green, Herman Hesse, Dostoiévski e Katherine Mansfield. Alun a 

da Faculdade de Direito, publicou Perto do Coração Selvagem (1943), recebendo o Prêmio Graça Aranha. Cas ou-se no 

mesmo ano e, devido à carreira diplomática do marido, morou 16 anos fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. 

Separada, em 1959, voltou ao Rio de Janeiro, onde viveu até morrer. Publicou o livro de contos Laços de Família (1960) , A 

Maçã no Escuro (1961), A Paixão Segundo G.H. (1964), Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (1969), A Hora da 

Estrela (1977), entre outros. 

Disponível em: http://www.netsaber.com.br/ biografias/ver_biografia_c_617.html>. Acesso em: 20 mar. 2010. 

De acordo com esse texto, Clarice Lispector recebeu o Prêmio Graça Aranha após publicar  

a) Perto do Coração Selvagem. 

b) Laços de Família. 

c) A Maçã no Escuro. 
d) A Paixão Segundo G.H.. 

e) A Hora da Estrela. 
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01. (SPAECE). 

Leia o texto abaixo. 

Atividade industrial e espaço geográfico 

    A indústria moderna consiste numa forma — diferente do artesanato e da manufatura — de transformar matérias-

primas em produtos elaborados. 

    Em primeiro lugar, na indústria, há uma grande divisão do trabalho e, por cons eguinte, a especialização do 

trabalhador. Já no artesanato, não há nenhuma divisão; na manufatura, uma divisão primária, muito simples.  

    Em segundo lugar, na atividade industrial, são as máquinas, em geral funcionando a partir de modernas fontes de 

energia (calor, eletricidade), que ditam o ritmo do trabalho; no artesanato, há apenas o uso de ferramentas. E, na 

manufatura, o uso de máquinas simples, mas o ritmo do trabalho ainda depende das mãos do artesão. 
VESENTINI, José William. In: Programa Gestão da Aprendizagem Escolar. Brasília: Ministério da Educação Secretaria da 

Educação Básica, p. 62, s/d. 

De acordo com esse texto, uma das características do artesanato é 

a) a apresentação uma divisão primária do trabalho. 

b) a transformação matérias-primas em produtos elaborados. 

c) a utilização de máquinas simples. 



 

 

d) o ritmo do trabalho conforme a produção manual. 

e) o uso majoritário de ferramentas. 
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01. (SAEPE). 

Leia o texto abaixo. 

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

   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. 
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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 Ac re. 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 av i s to u 

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 ín d ios  um  

sentimento de 



 

 

a) alegria. 

b) dúvida. 

c) raiva. 

d) repulsa. 

e) susto. 
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INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO / VOZES 
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Questões de 1 a 3  

  
01. A frase “Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria” está na voz:  

(  ) ativa                       (  ) passiva                   (  ) reflexiva 

 

02. Reescreva a frase anterior na voz passiva: 

A compra da casa própria ____________________ por esses financiamentos. 

 

03. A mulher poderia dizer: “Vamos nos casar então!”. Essa frase está na voz: 

(  ) ativa                       (  ) passiva                   (  ) reflexiva 

 

10/09 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO / REGÊNCIA 

VERBAL 

01. Leia: 

Um lugar ao sol 
Chico Buarque de Hollanda 

 

Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone, ostenta as praias mais lindas do mundo depois do Ri o  d e Jan ei ro. 

Comovido, agradeci, dobrei a gorjeta e fui conferir. Realmente o azul  do mar, com as rochas brancas e mata cheirosa, é 

um espetáculo único. Mas, ir na praia, aí é que são elas. Convenci -me que brasileiro não sabe tomar banho de mar, e ol h a 

que tive o maior empenho em aprender. 

ZAPPA, Regina. Para seguir minha jornada. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2011. (Fragmento). 

Questão 1 

 Assinale a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência verbal: 

a) “Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone [...]”  

b) “Comovido, agradeci, dobre a gorjeta e fui conferir.” 

c) “Mas, ir na praia, aí é que são elas.” 

d) “[...] com as rochas brancas e mata cheirosa, é um espetáculo único. 
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01. Aponte a frase correta quanto à regência verbal: 

a) Capri é a praia que ele mais gosta. 

b) O cicerone ajudou a ele.  

c) Ele assistia, todo encantado, o espetáculo único!  

d) Aquele homem visa a aprender tomar banho de mar 
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01. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome (termo regente) e seu respectivo complemento 

(termo regido), reescreva as orações a seguir, atribuindo -lhes a devida preposição. 

a) O fumo é prejudicial * saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis * população. 

c) Seu projeto é passível * reformulações. 

d) Esteja atento * tudo que acontece por aqui. 

e) Suas ideias são compatíveis * as minhas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 5º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. GEÓRGIA   

03/09 HISTÓRICO DA DANÇA 

 

Resumo da história da dança 
Questionário 

Desenho 

 

1- Faça um texto resumido da história da dança. 

2- Elabore um questionário contendo 10 questões sobre o histórico da dança. 

3- Pesquise na internet alguma imagem de dança medieval e tente fazer um desenho que represente esta dança.  

4- Apresente a sua escola e aos demais colegas, se puder envie para nós do canal educação.  Através das redes so c i ai s , 

também pode enviar para a professora. 

 

10/09 DANÇA LATINA  

 

01. Assista ao vídeo e tente observar os passos mais marcantes de cada ritmo, passo básico. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=G3h3IrTurSA 

02. Quais os sentimentos que é observado na música e na dança. 

03. Quais as sensações que a dança transmite para você? 
 

17/09 DANÇA FOLCLRICA 

 

01. Escolha uma dança folclórica do Piauí e descreva as principais características. 

 

24/09 DANÇA CLÁSSICA 

 

01. Assista ao vídeo e escreva as sensações, e descreva os passos que você consegue identificar, e um pouco da história. 

Link:     https://www.youtube.com/watch?v=FVGTLEK69I4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3h3IrTurSA
https://www.youtube.com/watch?v=FVGTLEK69I4


 

 

OFICINA DE 

MATEMÁTICA   

 5º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF.RAPHAELL 

03/09 Fração 

 

02. Juliana tinha R$ 245,00 e gastou 1/7 de 1/5 dessa importância. Quanto sobrou?     

 

03. Se 
3

7
 do que eu tenho são 195 reais, a quanto corresponde 

4

5
 do que eu tenho? 

 

10/09 Operações com Frações 

 

01. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das 
extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, determine a extensão total 

dessa estrada.   

 

02. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento e este ficou medindo 36 metros. Determine o 

comprimento, em metros, da peça antes da lavagem. 

 

17/09 Frações Algébricas 

 

01. Resolva as equações fracionárias abaixo. 

a) 
5

2

6
=

+a

a
  

  

b) 
𝑏+3

𝑏
=

6

5
 

 

24/09 
Simplificando Frações 

Algébricas 

01. Para ladrilhar 2/3 de um pátio empregaram-se 5.456 ladrilhos. Para ladrilhar 5/8 do mesmo pátio, quantos ladrilhos 

seriam necessários? 

 

02. A terça parte de um número adicionado a seus 3/5 é igual a 28. Calcule a metade desse número? 

ARTE  

 6º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. MADSON 

04/09 
LUZ E SOMBRA NAS 

ARTES VISUAIS 

 

01. “Traços europeus, cores mineiras: três pinturas coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva”, em 

Junia Furtado (org.), Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica. Europa, Américas e África. São Paulo: 

Annablume, 2008, p. 385.) 

Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como: 

a) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, 

segundo os padrões do Concílio de Trento. 

b) barroca, já que seguia os preceitos da Contrarreforma. Era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos 

artífices locais. 

c) escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas 

reproduziam as obras de arte sacra europeias. 

d) popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos pobres que se colocavam 
sob a proteção das confrarias. 

 



 

 

 

02- 

 
 

Analisando a imagem acima, a respeito da pintura  Barroca infere-se que  

a) há uma tendência para a utilização da cor preta.  

b) as cores de tons azul e rosa são banidos da pintura.  

c)  o artista Barroco esta fortemente ligado ao misterioso e ao sobrenatural.  

d) a luminosidade é sempre artificial feita com o uso de refletores muito potentes.  
e)  na pintura, freqüentemente uma luz incide diretamente sobre aquilo que o pintor quer  valorizar na tela.  

 

 

 

 



 

 

11/09 
LUZ E TECNOLOGIA NA 

ARTE PROPOSITORA 

 

01.  

 
 

Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/iGA_xxogdK0/maxresdefault.jpg Acesso em: 02 set. 2020. 

A imagem apresenta uma obra de arte que traz em sua estruturação a utilização de elementos que 

a) Não são produtos artísticos. 

b) Só podem ser usados em obras de arte. 

c) Tem seu uso ressignificado através da criatividade dos artistas. 

d) Tem sua única função afirmada na expressividade da obra. 

e) São feitos para uso industrial. 

 

02- A evolução da ciência, que está presente em praticamente todos os trabalhos, baseando -se principalmente nos 

estudos psicológicos sobre a vida moderna e da Física sobre a Óptica. A alteração das cidades modernas e o so fr i men to  
do homem com a alteração constante em seus ritmos de vida. O trecho esta diretamente ligada aos movimentos  

a) Realismo e cubismo. 

b) Expressionismo e fauvismo. 

c) Surrealismo e futurismo. 

d) Op art e arte cinética. 

e) Fake arte e arte cibernética. 

 



 

 

 

03- 

 
Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=ABRAHAM+PALATNIK&rlz=1C2EJFA_enBR726BR726&nfpr=1&tbm=isch&source=lnms

&sa=X&ved=0ahUKEwiOvsf9iqvgAhUEH7kGHb8vBuEQ_AUI3QEoAQ&biw=1517&bih=730#imgrc=L349pjYl3xz64M:  

Acesso em: 22 set. 2020. 

Apreende-se da obra de Abraham Palatnik, e o seu mecanismo principal de funcionamento como fundamento  

a) A técnica de engenheiros famosos. 

b) A singularização da ideia artística. 

c) O uso de engenharia e arte. 

d) O retorno a arte tecnicista. 

e) Arte e cinema. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

18/09 ARTE CINÉTICA 

 

01- 

 
Disponível em: https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/d778d2510c8cf83ce3c33cf07fd67030/5D152D9B/t51.2885-

15/e35/19436202_127840147803586_4982872481015529472_n.jpg?_nc_ht=scontent-atl3-1.cdninstagram.com Acesso 

em: 28 mai. 2020. 

 

A ilustração acima traz um exemplo de objeto cinético desenvolvido pelo físico John Airton Paris. Esse objeto é conh ec i do 

como 

 

a) Traumatopia. 

b) Taumatrópio. 

c) Fenoscópio. 

d) Tecnologia. 

e) Telescópio. 

 

02. Qual das alternativas melhor define as descrições físicas de um taumatrópio? 

a) Um feixe de luz que anima o desenho estático por meio de um fenômeno óptico. 

b) Um disco de metal com cordas de aço que giram com a ajuda de um motor de baixa rotação. 
c) Um disco feito de acrílico especificamente para a produção de imagens de alta qualidade. 

d) Um produto de alta tecnologia e fabricação ultra moderna fornecida apenas pelas industrias americanas.  

e) Um disco de papelão, ou outro material, com uma imagem em cada lado é preso a dois pedaços de barbante.  

 

 



 

 

 

03.  

 
Disponível em: https://curadoriamodulo2.files.wordpress.com/2014/10/rau.jpg  Acesso em: 28 mai. 2020. 

 

Como funciona um taumatrópio? 

a) Rodando o fio esticado nas extremidades as imagens irão fundir-se dando a impressão de uma única imagem. 
b) Acionando um dínamo potente cria-se uma ilusão de deformação da imagem criada. 

c) Cria um desenho em perspectiva dando a idéia de profundidade. 

d) Colorir os desenhos para a luz criar um efeito óptico interessante. 

e) Simplesmente girar qualquer coisa em direção a luz. 

 

25/09 
ESCULTURAS 

SONORAS 

 

Criação de uma instalação sonora 

 

Crie alguns instrumentos musicais de forma artesanal. 

Utilize latas, baldes, panelas, tampas de garrafas, tudo que possa oferecer som. 

Organize todo o material no local apropriado, e convide aos seus familiares a participarem da sua instalação sonora. 

A organização desses objetos, devem permitir que as pessoas toquem os instrumentos. 

Uma pesquisa no youtube vai ajudar bastante na hora de criar os instrumentos musicais. 

Registre por meio de fotos e vídeos 



 

 

OFICINA DE CIÊNCIAS 
6º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. TÉRCIO 

04/09 Morfologia Vegetal: Flor 

 

01. Qual é o nome do grupo de plantas mais primitivo da terra? 

a) Briófitas 

b) Pteridófitas 

c) Gimnospermas 

d) Angiospermas 
e) Carnivorospermas 

 

02. Quais estruturas diferem as Angiospermas dos demais grupos? 

a) Caule e Raiz 

b) Folha e Semente 

c) Flor e Fruto 

d) Semente e Fruto 

e) Flor e Folha 

 

11/09 Morfologia Vegetal: Fruto 

 

01. Qual das árvores abaixo tem origem brasileira? 

a) Laranjeira 

b) Abacateiro 

c) Limoeiro 
d) Pitangueira 

e) Mangueira 

 

02. Qual destas plantas frutíferas é uma trepadeira e tem origem brasileira? 

a) Pé de maracujá 

b) Pé de melancia 

c) Pé de melão 

d) Pé de tamarindo 

e) Pé de batata 

 

18/09 Morfologia Vegetal: Fruto 

 

01. Qual das árvores abaixo é brasileira e dá seus frutos no tronco? 

a) Jaqueira 

b) Ameixeira 
c) Pessegueiro 

d) Macieira 

e) Jabuticabeira 

 

 

 

 

 



 

 

 

02. Qual planta abaixo produz uma fruta e tem origem no cerrado brasileiro? 

a) Pé de banana 

b) Pé de abacaxi 

c) Pé de laranja 

d) Soja 
e) Milho 

 

25/09 
Revisão do Conteúdo e 

Resolução de Exercícios 

 

01. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento: 

a)      Do ovário; 

b)     Do óvulo fecundado; 

c)      Do zigoto; 

d)     Da parede do epicarpo; 

e)      Da oosfera fecundada. 

 

02. O endosperma da semente de angiospermas contém: 

a)      Material genético de cada genitor em quantidades iguais. 

b)     Somente material genético materno. 

c)      Somente material genético paterno. 
d)     Maior quantidade de material genético materno. 

e)      Maior quantidade de material genético paterno. 

 

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

6º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. MARÍLIA 

04/09 EDITORIAL 

Meio ambiente e a Convenção do Clima 

 

Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio ambiente. Efeito es tufa, 

gás carbônico em excesso na atmosfera, são sinônimos de desastre. Desastres naturais climáticos, principalmente 

enchentes, que causam enorme destruição são o transtorno visível mais direto que se usa como ameaça para tentar 

convencer aqueles que não querem passar a adotar processos energéticos mais  limpos (e mais caros). O que há de 

verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos do planeta não são novidades. Quem não ouv i u fal ar  d as  eras  

glaciais, por exemplo? Por que agora deveria ser diferente? 

A resposta é que as mudanças passadas foram naturais, e agora, o efeito é artificial, causado pelo homem, e o resultado 

de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para um aquecimento do planeta, pode trazer resultad o s  q ue são  

uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os estudos ainda não são totalmente unânimes em 
prever os resultados. Mas uma coisa é certa. Vai ser um processo destrutivo que pode trazer enormes prejuízos para 

todos.  

Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de geração de energia mais 

limpos, e sem emissão de gás carbônico, custa caro, e poderá afetar a economia dos países, principalmente aq uel es  q ue 

precisam investir mais porque poluem mais. O Congresso Americano nomeou uma comissão para estud ar o assunto. [...] 

Disponível em: http://www.dge.inpe.br/ozonio/kirchhoff /html/artigo11.html>. Acesso em: 7 jun. 2011. Fragmento.   

 

 



 

 

 

Nesse texto, o autor defende a ideia de que 

a) a criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação. 

b) a mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade. 

c) é importante serem realizadas convenções sobre o clima. 

d) é preciso evitar desastres como as enchentes. 
 

02.  

O império da vaidade 

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas 

milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fal a 

do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem piquenique na p rai a? 

Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes.  

O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk -shake, sentir o sol na pele, carregar o 

filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça − a conversa com o 

amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada −, e a humanidade sempre gostou de conviver com eles. Comer uma 

feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é 

compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição , d a ásp era 

luta pela vida − isso é prazer.  

Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito, espontâneo, está cad a vez 

mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da 

competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas 
precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens não podem assumir sua 

idade.  

Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que sintamos culpa 

quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis − mas porque, se n ão  

ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais prod utos dietéticos, nem produtos de beleza, 

nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa insegurança, da nossa angústia.   

O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo.  

LEITE, Paulo Moreira. O império da vaidade. Veja, 23 ago. 1995. p. 79. 

O autor pretende influenciar os leitores para que eles  

a) evitem todos os prazeres cuja obtenção depende de dinheiro.  

b) excluam de sua vida todas as atividadeS incentivadas pela mídia.  

c) fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente.  

d) sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

11/09 EDITORIAL 

 

Sustentabilidade 

 

Se todos desejarem ter o estilo de vida de alto consumo do Ocidente, o implacável crescimento no co nsumo , n o  uso  d e 

energia, na produção de resíduos e emissão de gases pode ser catastrófico. A natureza não aguentaria. Fazendo as 

contas, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.  
 

Para compreendermos melhor os conflitos no mundo onde vivemos é interessante partirmos de premissas básicas, 

simples, insofismáveis e que obedeçam às leis da física. Uma delas afirma: tudo que temos ou que consumimos  vem d o s  

recursos naturais do planeta Terra, os quais são finitos. Exemplo simples: um automóvel é a mistura de bauxita (alumíni o ) , 

minério de ferro (chapas), areia (vidros) e petróleo (borrachas e plásticos). Para o homem produzir riquezas, desde tij o l os , 

tecidos, computadores, até aviões e satélites, necessita de recursos naturais, somados à energia, trabalho e tecnologia, 

que é sinônimo de conhecimento.  

Fonte: http://textos_legais.sites.uol.com.br/sustentabilidade.htm (último acesso em 01/11/2011)   

 

O texto nos mostra um meio de sustentabilidade que temos com o meio ambiente. O autor se excita em informar que o 

consumo alto pode ser catastrófico, que é demonstrado na frase  

a) “... seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.”  

b) “... conflitos no mundo onde vivemos...”  

c) “... recursos naturais do planeta terra...”  

d) “... o homem produzir riquezas...” 

 
02. Consumo Consciente  

 

Consumir é necessário, mas para evitar os impactos negativos para a sociedade e meio ambiente, as pessoas precisam se 

conscientizar. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar os negativos. É uma contri bui ção 

voluntária, cotidiana e solidária de quem quer garantir a sustentabilidade do planeta, ou seja, o equilíbrio entre a natureza e 

nossas ações.  

Fonte: http://www.brasil.gov.br/consumo-consciente (ultimo acesso em 01/11/2011)  

 

O texto aconselha de como consumir com consciência. Com isso o texto   

a) procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio.  

b) reflete de como nos comportamos diante do consumo.  

c) informa somente os impactos positivos do consumo humano.  

d) relata e critica de forma discreta e original. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

18/09 EDITORIAL 

 

01. Que mudanças no clima afetaram a humanidade? 

 

Não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas. Sobretudo até o 

século 20, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou pr o l o n gadas  

de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram 
migrações e decidiram guerras. Para exemplificar o que foi dito, vale relembrar dois fatos históricos: em 2007, a 

concentração de poluentes no ar eleva a temperatura do planeta para os níveis mais altos dos últimos 150 mil anos; em 

junho de 1944, as forças aliadas precisaram esperar semanas pelo melhor clima para o desembarque na Normandia, 

decisivo na derrota Nazista; em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte que haviam 

invadido a Rússia; em 1788, a seca causa a quebra de safras e espalha a fome. O fato contribui, ainda que 

secundariamente, para a Revolução Francesa em 1789, como lenda. 

Mundo estranho. Edição 65, julho 2007. p. 48.  

 

Um dos argumentos que sustenta a ideia defendida nesse texto é: 

a) mudanças climáticas decidiram guerras. 

b) até o século XX a tecnologia controlava o clima. 

c) mudanças climáticas afetam apenas a Europa. 

d) migrações e climas são fenômenos independentes. 

 

02. Uma nova geografia 

 
As fronteiras entre os países sempre foram estabelecidas por guerras ou por tratados diplomáticos. Em tempos atuais, são  

definidas também pelo aquecimento global. Uma nova demarcação entre Itália e França deverá ser aprovada no 

Parlamento italiano no final deste mês. Com o derretimento das geleiras, verificou-se que “nem sempre a linha do cume 

coincide com a montanha que está por baixo”, afirmou o deputado Franco Narducci, autor do projeto de lei. On d e n ão  h á 

mais neve a divisão será o topo da rocha. [...] 

Uma comissão de especialistas italianos e suíços verificou recentemente a diminuição das galerias em torno do monte 

Cervino, também chamado de Matterhorn no lado suíço. A linha exata formada pelas montanhas será estabelecida por 

imagens aéreas. O deputado Narducci irá propor a mesma negociação para França e Áustria, diz a CNN. [..]  

Revista da Semana. Ed. 83. São Paulo: Abril, abr. 2009. p. 26. 

 

De acordo com esse texto, o aquecimento global redefine fronteiras entre países da Europa por causa 

a) da linha formada pelas montanhas. 

b) das ações dos políticos dos países. 

c) do derretimento das geleiras. 

d) dos tratados diplomáticos. 

 
 

 

 

 



 

 

25/09 EDITORIAL 

01. Presente sem preço 

 

Quantas vezes você já ouviu que o dinheiro compra tudo menos a felicidade? 

Na hora de buscar presentes de fim de ano, pense nisso e use a criatividade e a participação. Conversávamos sobre i sso 

[...] e surgiram várias ideias interessantes. 

Por exemplo, bombons reembalados por uma criação sua e materiais comprados em papelaria ganharão enorme 
personalidade. Um simples óleo de massagem de menos de R$10,00 pode valer muito mais se vier com a massagem, q ue 

você oferece, assim como um livro para a criança deve vir acompanhado da respectiva leitura. Que tal comprar apenas  um 

baralho, chamar os amigos e dar o conjunto (baralho + amigos) de presente para que quem o receba ganhe horas de 

diversão em boa companhia? Ou compre um DVD e acrescente no embrulho uma pipoca de micro -ondas, que vale a 

combinação de ver o filme junto? Quando você participa, o presente, como diz a propaganda, não tem preço.  

CHARLAB, Sérgio. Seleções Reader´s Digest, Dezembro 2009. p. 5.  

 

Nesse texto, qual é a ideia defendida pelo autor? 

a) A criatividade e a participação devem fazer parte do presente. 

b) A propaganda defende que presente tem que ser caro. 

c) O dinheiro compra tudo menos a felicidade. 

d) O livro deve vir acompanhado da respectiva leitura. 

 

02. Teatro de absurdos 

 

Os absurdos que provocaram a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte também das 
repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria jovens.   

Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de emergência, a 

única porta era estreita, o material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável e a documentação não estava 

em dia.  

Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode ocor rer  i n c lus i ve 

em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação.  

A legislação é rigorosa, ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos frequentadores de 

casas noturnas. Mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida.  

Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento, em favor da economia de 

gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança.  

Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias, que deixam um rastro eterno de sofrimento . 

Essa lição dolorosa deixada pela tragédia de Santa Maria poderia ter sido evitada com responsabilidade e fiscalização.  

Disponível em http://www.opopular.com.br/editorias/opiniao/editorial -1.145048/teatro-de-absurdos-1.269353, acesso em 

29/01/2013.  

O principal argumento utilizado para defender a tese apresentada é  

a) “Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna.”   
b) “...a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação.”   

c) “...de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida.”  

d) “Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento.  

 


