SÉRIE: 6º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 10/08 À 14/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
PROFESSOR

ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. MARCIANO
SILVA

DATA

CONTEÚDO

PROPOSTA

01. Pesquisar, em livros sagrados das Tradições Religiosas Ocidentais (Bíblia, por exemplo) ensinamentos sobre
a prática do bem, o diálogo e a fraternidade entre as pessoas. Anotar os 3 mais importantes ou interessantes que
você encontrou.
10/08

Dimensão Ética na
Literatura Sagrada das
Tradições Religiosas
Ocidentais

1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
Desenvolvimento da atividade
Pesquisa Bibliográfica em material de fácil disponibilidade.



Responder ao QUIZ do Racha Cuca no endereço abaixo 
https://rachacuca.com.br/quiz/29094/corpo-humano-sistema-nervoso/

01. Sabendo que a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Quais são as três partes principais de um
neurônio?
CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

10/08

Períodos Geológicos

a)
b)
c)
d)

Um encéfalo, um corpo celular e dentritos.
Um corpo celular, um axônio e dentritos.
Uma medula espinhal, um dentrito e um encéfalo.
Um axônio, um encéfalo e um corpo celular.

02. É um prolongamento que sai do corpo celular. Sua função é conduzir impulsos nervosos para dentro da célula
(por exemplo, vindo de um receptor da pele) ou para fora dela. Estamos falando da(o):
a) Axônio.
b) Encéfalo.

c) Medula espinhal.
d) Cérebro.
03. Localiza-se na caixa craniana. Possui mais de 12 bilhões de neurônios e 50 bilhões de células da glia, mas
não chega a pesar 1,5 Kg. Apresenta três órgãos principais: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Estamos
falando da(o):
04. O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos e protegidos por três membranas denominadas (os):
a)
b)
c)
d)

Cerebelos.
Axônios.
Quadrantes.
Meninges.

05. É o órgão mais volumosos e mais importante do Sistema nervoso. Constitui-se de duas partes simétricas os
hemisférios direito e esquerdo. Estamos falando da(o):
a)
b)
c)
d)
e)

Encéfalo.
Cérebro.
Medula espinhal.
Tronco encefálico.
Cerebelo.

06. É um cordão de aproximadamente 43 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro (numa pessoa adulta), situado
dentro da coluna vertebral. Na parte superior, ela está ligada ao tronco encefálico, constituindo uma continuação
dele. Estamos falando da(o)
07. Situa-se na parte posterior e inferior do cérebro. Sua função é coordenar os movimentos precisos do corpo
e manter seu equilíbrio. Regula também o tônus muscular (o "vigor" dos músculos) e a postura corporal. Ele(a)
é o(a):
a)
b)
c)
d)
e)

O Cérebro.
O Encéfalo.
O Cerebelo.
A medula espinhal.
O tronco encefálico.

08. É a inflamação da meninges. Pode ser provocada por bactérias que causam infecções na garganta, na laringe,
etc., ou por vírus, fungos e mesmo protozoários. Estamos falando da(o):
a)
b)
c)
d)

Meningite.
Derrame Cerebral.
Síndrome de Down.
Trombose.

09. É o conjunto de neurônios que, basicamente, se encarrega dos movimentos voluntários. Seus nervos enviam
mensagens para a pele e para diversos músculos esqueléticos, como os da perna, braços, cabeça, estimulando
o movimento. Estamos falando da(o):
10. Qual a função dos nervos cranianos?
a)
b)
c)
d)

EDUCAÇÃO
FÍSICA
3ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES

Transmitir mensagens sensórias principalmente a cabeça e ao pescoço.
Regular a passagem de sangue ao encéfalo.
Criar neurônios, que vão para o cérebro.
Proteger a medula espinhal e o tronco encefálico, contra choque e pancadas.

Querido aluno,
Vamos começar nossa práticas?
Bom, pensando no seu bem estar e nas possibilidades da sua casa, vamos trazer algumas atividades que você
poderá fazer sem utilizar muitos recursos.
11/08

Basquete

Esporte Basquete- jogos pré-desportivos
Objetivos:
- Estimular a coordenação motora, noção de espaço e força.
Procedimentos
Utilizar folhas de jornal ou outro tipo de papel, faça várias bolas amassadas (pedir que amassem forte para a bola
ficar bem firme).

Organize e coloque um cesto ou uma caixa em uma determinada distância que não seja tão longe. Distância mínima
de 1m.
Pegue a bola para e arremesse para acertar dentro do cesto.
Tente fazer o máximo que puder, desloque-se com metas atingidas a maior quantidades de bolas acertadas e
aumente a distância assim que atingir as metas de bolas acertadas.

01. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que
relaciona o número de suas faces (F), arestas (A) e vértices (V) : V  F  A  2. No entanto, na busca dessa
demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns
poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura.
Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares.

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. WAGNER
FILHO

11/08

Corpos Redondos

Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura?
a)
b)
c)
d)
e)

V F  A
V  F  A 1
V  F  A 1
V F  A  2
V F  A  3

02. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais.

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de
a) pirâmide.
b) semiesfera.
c) cilindro.
d) tronco de cone.
e) cone.

a)

b)

c)

d)

e)

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. FLÁVIO
COELHO

MATEMÁTICA
4ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. WAGNER
FILHO

Uma importante parte da História do Hebreus é quando estiveram no Egito. Sabe-se que uma primeira fase foi de
liberdades e conquistas, para em seguida o sofrimento da escravidão. Até a saída gloriosa comandada por Moisés.
11/08

O Povo Hebreu

Vídeo do You Tube sobre os Hebreus no Egito.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s6H27ccqOCQ

12/08

Exercícios de Corpos
Redondos

01. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido
externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, para
sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a
forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida.
Qual deverá ser a forma do adesivo?

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
Texto para as questões de 01 a 04:

INGLÊS
4ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. WEBSTON
SILVA

12/08

Reading comprehension

https://kidtokid.com/wp-content/uploads/2014/06/Blog3Jokes-400x266.jpg

01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)

Joke.
recipe.
Rhopping list.
Birthday invitation.

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou
ANEDOTA”.
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir
do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA” e “PEDRA”.

04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos).

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

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. ADRIANO
RAMALHO

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
produtiva para atender ao mercado cada vez mais exigente.
III. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do aumento do
número de trabalhadores sem direito à terra, com consequente exclusão social.
12/08

Sistemas agrícolas

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
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 agrícola, 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, pelo uso intenso
de 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 proprietários
cuja 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 de
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 de produção
de 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 de
terras para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo.
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
que no 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 país, 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 situações 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 CentroOeste, 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 início do século
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.

01.
A orquestra
Passarinhos voam no céu
com sua bela cantoria...
O mar faz chuá... chuá...
E preso parece ficar
Plim, plim... é o som
da chuva fininha
que completa a orquestra

OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.ª MARÍLIA
VIEIRA

A orquestra que
com a cantoria dos pássaros
com o chuá... chuá... do mar
com o plim, plim... da chuva
faz lindas melodias
13/08

Texto Lírico

Ó Ó Ó ... chuá... chuá... plim... plim...
Mas o maestro chega sempre atrasado
O maestro trovão
Com seu vozeirão
Chega depois do início
Lá pro meio
Lá pro fim
Ó Ó Ó ... chuá...chuá... plim...plim...
Disponível em: <http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/pinf/pinf0094.htm>. Acesso em: 2 ago. 2012.

De acordo com esse texto, quem se atrasa?
a)
b)
c)
d)

A chuva.
A orquestra.
O maestro.
O mar.

02.
Semana da menina gulosa
Na segunda, como pão.
Na terça, leite eu bebo.
Na quarta, papo gemada.
Na quinta, devoro coalhada.
Na sexta, como pescada.
No sábado, baú, baú, bacalhau.
No domingo, nem faísca de queijo eu deixo.
Diga-me, agora, senhora:
Sou ou não sou gulosa?
GÓES, Lúcia Pimentel. Quem faz os dias da semana? São Paulo: Larousse Júnior, 2005.

De acordo com esse texto, o que a menina come na sexta?
a)
b)
c)
d)

Bacalhau.
Pão.
Pescada.
Queijo.

03.
Minha bicicleta - Sérgio Caparelli

CAPARELLI, Sergio.Tigres no quintal. Porto Alegre, Kuarup,1990.

A repetição do verso “Com minha bici” reforça
a)
b)
c)
d)

a ideia de velocidade das brincadeiras infantis do eu do texto.
a sensação de que a bicicleta é um objeto mágico para o eu do texto.
a visão infantil do eu do texto frente aos problemas da vida.
a necessidade de uso da bicicleta como meio de transporte.

04.
O elefantinho
Onde vais elefantinho?
Correndo pelo caminho,
Assim tão desconsolado?
Andas perdido bichinho?
Espetaste o pé no espinho?
O que sentes pobre coitado?
– Estou com um medo danado.
– Encontrei um passarinho.
MORAES, Vinícius de. A Arca de Noé: poemas infantis. São Paulo: Cia das Letras, p.36.

O elefante estava correndo porque
a)
b)
c)
d)

espetou o pé no espinho e sentia dor.
estava com medo de um passarinho.
estava procurando um bichinho perdido.
ficou perdido e desconsolado.

05.
Duas Almas
Ó tu, que vens de longe, ó tu, que vens cansada,
entra, e sob este teto encontrarás carinho:
eu nunca fui amado, e vivo tão sozinho,
vives sozinha sempre, e nunca foste amada...
A neve anda a branquear, lividamente, a estrada,
e a minha alcova tem a tepidez de um ninho.
Entra, ao menos até que as curvas do caminho
se banhem no esplendor nascente da alvorada.
E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa,
essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua,
podes partir de novo, ó nômade formosa!
Já não serei tão só, nem irás tão sozinha.
Há de ficar comigo uma saudade tua...
Hás de levar contigo uma saudade minha...
WAMOSY, Alceu. Livro dos Sonetos. L&PM.

No verso "e a minha alcova tem a tepidez de um ninho" (v. 6), a expressão sublinhada dá sentido de um lugar:
a)
b)
c)
d)

aconchegante.
belo.
brando.
elegante.

LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF.
FERNANDO
SANTOS

13/08

Morfossintaxe – Verbos
no Modo Imperativo Cont.

01. No imperativo afirmativos só não existe a flexão do verbo em uma pessoa. Qual?
02. Como se forma o imperativo negativo?
03. No imperativo afirmativo, de onde se origina a 2ª pessoa do singular?

01. Escreva todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de sete.
OFICINA DE
MATEMÁTICA
6ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. RAPHAELL
MARQUES

14/08

Questões sobre Múltiplos
e Divisores

02. Determine todos os divisores dos números abaixo.
a) 12
b) 20
c) 40

Criação de escalas musicais (de sons não determinados) a partir de objetos de uso cotidiano.
Essa escala terá sons irregulares.
Desenvolvimento da atividade
ARTE
6ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. MADSON
COELHO

14/08

As escalas Musicais

 Os alunos deverão escolher e selecionar os objetos de forma que produzam os sons do grave para o agudo
de forma ascendente.
Ex: os objetos de vidro, latas e metal devem ocupar a parte mais aguda.. objetos como baldes, garrafas pets,
devem ser usados na parte mais grave..
Na sequência deverão tocar esses instrumentos tentando produzir escalas com diferentes sons.
É importante criar padrões de repetições para ficar ritmado

OFICINA DE
CIÊNCIAS
6º FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

Mesma atividade do dia:
14/08

Interação entre os
Sistemas Locomotor e
Nervoso

CIÊNCIAS
2º FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO

SÉRIE: 6º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 17/08 À 21/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
PROFESSOR

ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.
MARCIANO
SILVA

CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

DATA

CONTEÚDO

PROPOSTA

01. No Judaísmo, os alimentos que podem ser comidos são chamados KOSHER (Adequado ou Permitido). As
regras estão na Bíblia (AT). Na cultura brasileira, há muitas crenças populares (tabus) sobre a alimentação. Por
exemplo, em algumas regiões não é recomendada a mistura da manga com o leite; ou olhar no espelho após
alimentar-se.
17/08

Dimensão Ética na
Literatura Sagrada do
Judaísmo

Pesquise e escreva abaixo quais são as principais crenças alimentares em sua região e a razão desse tabu.
CRENÇA

RAZÃO

01. Na média normal, quantos ossos tem o esqueleto adulto?
17/08

Períodos Geológicos

02. Quanto as formas dos ossos do corpo humano, podemos classifica-los como:
( ) Longos, chatos, epiáfise e irregulares
( ) Longos, chatos, curtos e irregulares

( ) Periósteo, longos e curtos
( ) Epífese e Diáfise
03. A afirmativa: "Membrana fina que reveste o osso. Apresenta muitos vasos sanguíneos". Se relaciona com:
(
(
(
(
(

) O Canal Medular
) A Diáfise
) A Epífise
) O Periósteo
) A osteoporose

04. A parte do esqueleto na qual os ossos se encontram chama-se:
(
(
(
(

) Articulação
) Coluna vertebral
) Caixa Torácica
) Canal Medular

05. Responda de acordo quanto a composição do esqueleto. É formado pelos ossos dos membros superiores e
inferiores e dos ombros e quadril. Estamos falando da (o).

EDUCAÇÃO
FÍSICA
3ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROFª.
GEÓRGIA
SOARES

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. WAGNER
FILHO

01. Elabore um pequeno resumo do esporte beisebol, conforme a aula, e para te auxiliar, assista O vídeo: Regras
básicas do beisebol, contendo um breve resumo do esporte. Dentro do texto, você poderá utilizar este link como
apoio da sua atividade. https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY
18/08

Beisebol

02. Escreva as posições dos jogadores.

18/08

Planificação de Sólidos
Geométricos

01. Cláudio, um estudante do curso de Agricultura do IFPE campus Vitória de Santo Antão, precisou combater uma
praga. Para isso, ele comprou 7 pacotes de um produto, com 2 kg cada; comprou 5 pacotes de um outro produto,
com 1,5 kg cada; e comprou 3 pacotes de um terceiro produto, com 2,5 kg cada, para realizar um tratamento de
15 dias. É CORRETO afirmar que Cláudio comprou um total de

a) 435 kg de produtos.
b) 6 kg de produtos.
c) 25 kg de produtos.
d) 15 kg de produtos.
e) 29 kg de produtos.
02. O primeiro brasileiro a competir nesta quinta-feira foi Alison Brendom dos Santos. O paulista correu nas
qualificatórias dos 400 m com barreiras e se classificou com 51,08 segundos para as semifinais que serão
disputadas nesta sexta, a partir de 13h 28 (horário de Brasília). Alison estará na primeira de três séries e correrá
lado a lado com um dos favoritos ao ouro, o americano Cory Poole que tem 49,71 segundos como melhor tempo
da carreira.
Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/atletismo/noticia/velocista-de-18-anos-se-torna-primeira-campeamundial-de-atletismo-da-india.ghtml>. Acesso em: 05 maio 2019 (adaptado).

Segundo o texto acima, a diferença entre os tempos do brasileiro Alison Brendom e do americano Cory Poole é de
a)
b)
c)
d)
e)

1,37 segundo.
2,09 segundos.
2,63 segundos.
1,63 segundo.
2,37 segundos.

01. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se, no III milênio a. C., um povo semita, que passou
a ocupar a estrita faixa de terra, com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as
montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com
o Egito; a costa, que oferecia lugares para bons portos; e os cedros, principal riqueza, usados na construção de
navios.
O contido nesse parágrafo refere-se ao povo:
a) fenício.
b) hebreu.
c) sumério.
d) hitita.
e) assírio.

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. FLÁVIO
COELHO

02. O Líbano, que vivenciou uma tragédia essa semana com a explosão de um depósito na região litorânea, já foi
palco de uma grande civilização – Fenícia. Os antigos fenícios deixaram como grande legado. Identifique-o.
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Navegadores e
Comerciantes: Os
Fenícios

3. Ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca da sua cultura, das suas práticas sociais e políticas e da
sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, se destacaram pela atividade comercial e pela criação do
alfabeto. Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) A criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Esses povos nos legaram muitos
documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre a escrita e a religião.
( ) O comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre. Além do mais, a insegurança das embarcações antigas
fazia com que eles privilegiassem as curtas viagens em que os riscos eram reduzidos.
( ) Os fenícios foram considerados os maiores navegadores da Antiguidade, em razão do intenso comércio marítimo
que desenvolveram. Esta prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa
distância.
( ) O alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre os
povos da Antiguidade. Era formado de caracteres próprios, impossíveis de serem utilizados para as atividades
cotidianas.

MATEMÁTICA
4ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. WAGNER
FILHO

01. Uma loja de eletrodomésticos possui uma matriz e onze filiais. Ela comprou 200 televisores idênticos para
serem distribuídos igualmente entre as 12 lojas, ficando a matriz também com o resto da divisão. O número de
televisores destinados à matriz equivale a:
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Visão Espacial

a)
b)
c)
d)
e)

16
18
20
22
24

Texto para as questões de 01 a 04:

INGLÊS
4ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF.
WEBSTON
SILVA
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Reading comprehension

https://kidtokid.com/wp-content/uploads/2014/06/Blog3Jokes-400x266.jpg

01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como:
a) joke
b) recipe
c) shopping list
d) birthday invitation

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou
ANEDOTA”.
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir
do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA” e “PEDRA”.
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos).
01. (Ufrgs 2018) observe a charge abaixo.

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. ADRIANO
RAMALHO
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Pecuária

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 gerou o
crescimento desorganizado das cidades.
b) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho e
condições 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 precárias,
o êxodo rural dos migrantes para as cidades.
02. Uefs 2018) Longe de mim querer estragar o apetite de alguém, mas a gente não está consumindo carne demais?
Nosso olho grande está devastando o planeta, segundo o relatório “Apetite por destruição”, da ONG WWF. E quem
só come peixe ou frango também tem a sua parcela de responsabilidade, pois o problema não é somente desmatar
para fazer pasto.
(www.umagotanooceano.org. Adaptado.)
Em relação ao espaço rural e à produção agropecuária brasileira, o problema a que o excerto faz alusão corresponde
a) à monocultura de soja, utilizada para produzir ração animal.
b) ao uso de insumos transgênicos, oferecidos como solução à sazonalidade dos cultivos.
c) à mecanização da lavoura, adotada para diminuir postos de trabalho.
d) ao modelo de produção familiar, escolhido para atender mercados externos.
e) à domesticação animal, empregada para aumentar a produtividade.
03. (Upessa 2 2018) Leia o texto a seguir:
ÓRFÃOS DA CANA
Mecanização da lavoura cria legião de ex-boias-frias
Desempregados no país e com problemas de saúde
Sem vagas de trabalho, migração para SP trava

"Se cana enriquecesse, eu seria milionário. Trabalhei 26 anos direto, cortando 18 toneladas por dia. Tenho dores
na coluna e um braço torto. Foi só o que consegui ganhar", disse Geraldo Melchiades, 52 anos.
Eram milhares. Mas, com o aumento vertiginoso da mecanização das lavouras, foram praticamente expulsos dos
canaviais. Uma legião de Geraldos, Raimundos e Josés viu suas vidas tomarem outros rumos por causa das
máquinas. Não foram derrotados só pela tecnologia, mas perderam espaço também devido a um acordo, que
restringiu a queima da palha da cana, responsável por fumaça, fuligem e gases tóxicos, e obrigou as usinas a se
mecanizarem cada vez mais.
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 30/06/2017. Adaptado.

De acordo com os fatos apresentados no texto, é CORRETO afirmar que a modernização tecnológica da agricultura
brasileira
a) apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a degradação dos solos e
dos recursos hídricos, além da minimização dos problemas causados à saúde humana pelos agrotóxicos.
b) aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias-frias do cenário rural,
sobretudo nas áreas agrícolas paulistas, gerando um reordenamento no processo migratório socioespacial.
c) intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no Centro-Sul, tornando essas áreas espaços atrativos
para migrações de milhares de pequenos posseiros, parceiros e arrendatários.
d) diminuiu as desigualdades regionais no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para produção,
tornando a região Nordeste e a Amazônia áreas concentradoras de fluxos migratórios.
e) desencadeou o avanço das fronteiras agrícolas na Amazônia, diminuindo o número de grandes propriedades
ligadas às empresas multinacionais, resultando em menor expansão de atividades extrativistas.
04. (Enem 2018) A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em
diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela
expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente
marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.
AQUINO. J. R.; GAZOLLA. M.; SCHNEIDER. S. In: SAMBUICHI. R. H. R. et aI. (Org.). A política nacional de
agroecologia e produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília:
Ipea. 2017 (adaptado).

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada
no texto?
a) Subsidiar os cultivos de base familiar.
b) Favorecer as práticas de fertilização química.
c) Restringir o emprego de maquinário moderno.
d) Controlar a expansão de sistemas de irrigação.
e) Regulamentar o uso de sementes selecionadas.
05. (Enem PPL 2017) A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação
de empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se voltam
especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agro-hidronegócio
caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente comprometimento da
biodiversidade.
Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência para
a região a
a) intensificação da participação no mercado global.
b) ampliação do processo de redistribuição fundiária.
c) valorização da diversidade biológica.
d) implementação do cultivo orgânico.
e) expansão da agricultura familiar

Cresci entre os campos belos
De minha adorada Serra,
Compondo versos singelos
Brotados da própria terra,
Inspirados nos primores
Nos campos com suas flores
De variados formatos
Que pra mim são obras-primas,
Sem nunca invejar as rimas
Dos poetas literatos.
ASSARÉ, Patativa. Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001.
01. O poema lido tem a finalidade de
OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.ª MARÍLIA
VIEIRA

20/08

Texto Lírico

a) contar uma história de vida.
b) caracterizar a Serra, onde vivia o poeta.
c) destacar a importância da criação de versos.
d) criticar a obra dos poetas literatos.
02. Em todos os versos, nota-se a marca da 1ª pessoa, exceto em
a)
b)
c)
d)

“Cresci entre os campos belos”.
“De minha adorada Serra”.
“Brotados da própria terra”.
“Que pra mim são obras-primas”.

03. Identifique a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo
a)
b)
c)
d)

“belos” e “singelos”.
“primores” e “flores”.
“formatos” e “literatos”.
“obras-primas” e “rimas”.

04. Registra-se um traço da linguagem informal em
a)
b)
c)
d)

“Compondo versos singelos”.
“Inspirados nos primores”.
“De variados formatos”.
“Que pra mim são obras-primas”.

05. No trecho:
Compondo versos singelos
Brotados da própria terra,
A referência ao “brotados” relacionado aos versos constitui uma figura de linguagem chamada de
a)
b)
c)
d)

metáfora.
personificação.
antítese.
metonímia.

01. (FEI-SP) Em “Quando ele for prestar vestibular, deverá estudar latim”, a forma infinitiva do verbo em destaque,
considerando o contexto, é:
LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF.
FERNANDO
SANTOS
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Verbo - Revisão

a) ser
b) for
c) é
d) ir
e) vamos

02.

Nos dois primeiros quadrinhos da tirinha, em que modo os verbos se encontram? Nos dois primeiros quadrinhos da
tirinha, em que modo os verbos se encontram?

01. Os conceitos primitivos da geometria são:

OFICINA DE
MATEMÁTICA
6ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.
RAPHAELL
MARQUES

a) ponto, segmento e reta.
b) ponto, segmento e plano.
c) ponto, reta e semi-reta.
d) ponto, reta e plano.
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Geometria Plana, Ponto,
Reta e Plano

02. Sendo r e s retas concorrentes, podemos afirmar que o conjunto 𝑟 ∩ 𝑠 é:
a) unitário
b) vazio
c) infinito
d) iguais

03. Um segmento

MN

é um conjunto formado:

a) apenas pelo ponto M.
b) apenas pelos pontos M e N.
c) pelos pontos que estão entre M e N.
d) por infinitos pontos.

ARTE
6ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. MADSON
COELHO
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Classificação dos
Instrumentos Musicais

01. Criação de um cartaz com a classificação dos instrumentos musicais.

01. Os ossos da cabeça são divididos em quantas partes?
02. A coluna vertebral é um conjunto de 33 ossos superpostos, esses ossos são denominados de:
03. É composto por doze pares de ossos em formas de arco. Esses ossos denominados costelas. Estamos falando
da(o):
OFICINA DE
CIÊNCIAS
6ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÃMARA
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Interação entre os
Sistemas Locomotor e
Nervoso

Crânio
Articulação
Caixa torácica
Sistema Locomotor
04. É a inflamação das articulações. Essa doença provoca muita dor e dificuldade para executar movimentos,
estamos falando da:
05. Quando a coluna apresenta curvatura acentuada voltada para fora, a deformação recebe o nome de:
(
(
(
(

) Artrose
) Artrite
) Cifose
) lordose

SÉRIE: 6º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 24/08 À 28/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
DATA
PROFESSOR

CONTEÚDO

PROPOSTA

Pesquisa
Estudamos em nossa aula que há, na Bíblia, duas Linhas de pensamento evidentes: Linha Oficial e Linha Popular.
ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. MARCIANO
SILVA

01. Pesquise, na Bíblia, literatura sagrada do Cristianismo, trechos que você conhece. Registre o trecho e aponte a qual linha
ele pertence, em sua opinião.
24/08

Dimensão Ética na
Literatura Sagrada do
Cristianismo
TRECHO

LINHA DE PENSAMENTO

01. O que é o esqueleto?

CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA
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Sistema Locomotor

a)
b)
c)
d)

um conjunto de músculos.
é o crânio.
um conjunto de ossos.
é o nome de um planeta

02.Quais são as funções do esqueleto?
a)
b)
c)
d)

O esqueleto serve para enfeitar o corpo.
Serve para suportar o corpo e proteger alguns órgãos.
O esqueleto serve para proteger os músculos.
Serve para segurar o crânio.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
3ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES
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01. Descreva um pouco a história do voleibol
02. Qual o nome do fundador do voleibol?
03. Quais os tamanhos da quadra e suas linhas?
04. Quantos os jogadores por equipe no voleibol?

Voleibol

01. Em um corredor, existem 100 armários, numerados de 1 a 100. Inicialmente, todos estão fechados. A pessoa de número
1 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 1, isto é, abre os armários múltiplos de 1. Em seguida, a pessoa
de número 2 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 2 (os armários que estão abertos ela fecha e os que
estão fechados ela abre). Esse processo se repete até a pessoa de número 100. A quantidade de armários que ficarão abertos,
no final desse processo, será

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. WAGNER
FILHO

a)
b)
c)
d)
e)
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Múltiplos de um Número
Natural

3.
5.
7.
9.
10.

02. Em um prédio de 90 andares, numerados de 1 a 90, sem contar o térreo, existem 4 elevadores que são programados para
atender apenas determinados andares.
Assim, o elevador:
– O para nos andares múltiplos de 11
– S para nos andares múltiplos de 7
– C para nos andares múltiplos de 5
– T para em todos os andares.
Todos estes elevadores partem do andar térreo e funcionam perfeitamente de acordo com sua programação.
Analise as afirmativas abaixo, classificando cada uma em V (verdadeira) ou F (falsa).
(
(
(

) No último andar para apenas 1 elevador.
) Não há neste prédio um andar em que parem todos os elevadores, com exceção do próprio térreo.
) Existem, neste prédio, 4 andares em que param 3 elevadores com exceção do próprio térreo.

Tem-se a sequência correta em
a) F – V – V
b) F – V – F
c) V – F – V
d) F – F – V

01. Sob o comando de Ciro, o Grande, o Império Persa conheceu seu primeiro período de expansão, tendo como limite LesteOeste uma faixa territorial que se estendia do oeste da Índia até as cidades gregas da Ásia Menor. Apesar da expansão e
conquistas, havia uma prática dos persas com os povos dominados, que pode ser caracterizada como um(a):
a) desrespeito às diferenças culturais e religiosas.
b) recusa em se aliar com as elites locais dos territórios dominados.
c) respeito às diferenças culturais e religiosas dos povos conquistados.
d) imposição do zoroastrismo como religião a ser seguida por todos os povos.
HISTÓRIA
3ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. FLÁVIO
COELHO
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Os Persas

02. Quando Ciro, O Grande, conquistou para o Império Persa a cidade da Babilônia, ele libertou do cativeiro, imposto por
Nabucodonosor, um conhecido povo antigo, habitante da região palestina. Qual foi este povo libertado:
a) Os fenícios.
b) Os sírios
c) Os libaneses.
d) Os hebreus.
e) Os filisteus.
03. Durante o reinado de Dario, o grego Heródoto escreveu sobre o sistema de correio persa: “Nada impede que eles cumpram
sua missão no menor tempo possível – nem neve, chuva, calor, nem escuridão”. Quais fatores possibilitaram a eficiência do
correio persa?

MATEMÁTICA
4ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. WAGNER
FILHO

01. Em um corredor, existem 100 armários, numerados de 1 a 100. Inicialmente, todos estão fechados. A pessoa de número
1 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 1, isto é, abre os armários múltiplos de 1. Em seguida, a pessoa
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Múltiplos de um Número
Natural

de número 2 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 2 (os armários que estão abertos ela fecha e os que
estão fechados ela abre). Esse processo se repete até a pessoa de número 100. A quantidade de armários que ficarão abertos,
no final desse processo, será
a) 3.

b) 5.
c) 7.
d) 9.
e) 10.
02. Em um prédio de 90 andares, numerados de 1 a 90, sem contar o térreo, existem 4 elevadores que são programados
para atender apenas determinados andares.
Assim, o elevador:
– O para nos andares múltiplos de 11
– S para nos andares múltiplos de 7
– C para nos andares múltiplos de 5
– T para em todos os andares.
Todos estes elevadores partem do andar térreo e funcionam perfeitamente de acordo com sua programação.
Analise as afirmativas abaixo, classificando cada uma em V (verdadeira) ou F (falsa).
(
(
(

) No último andar para apenas 1 elevador.
) Não há neste prédio um andar em que parem todos os elevadores, com exceção do próprio térreo.
) Existem, neste prédio, 4 andares em que param 3 elevadores com exceção do próprio térreo.

Tem-se a sequência correta em
a) F – V – V
b) F – V – F
c) V – F – V
d) F – F – V

Leitura e interpretação de texto
INGLÊS
4ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. WEBSTON
SILVA

26/08

Recursos de persuasão

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

Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e
ao conteúdo.
Texto para as questões de 01 a 04:

https://i.pinimg.com/originals/33/04/8a/33048aa1286f6ea64f687174ba639271.jpg
01. O texto por meio de seus elementos verbais e não verbais é classificado como:

a)
b)
c)
d)

shopping list
restaurant menu
advertisement
birthday invitation

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “ANÚNCIO PUBLICITÁRIO”.

03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir do texto,
procure em um dicionário a tradução da legenda “NO ONE GROWS KETCHUP LIKE HEINZ.” (Nota: HEINZ é um nome próprio
e não tem tradução para o português).
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, a imagem).

01. (Ufjf-pism/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:
GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. ADRIANO
RAMALHO

26/08

Indústria

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 estrangeiros –
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 exterior, o que 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 conhecimento, 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 aumentar as vendas de computadores ou ensinar as
pessoas a acessarem as redes sociais, mas também, adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet.
(www.unama.br. Adaptado.

Um entrave para a inclusão digital no Brasil é a
a) industrialização tardia.
b) compreensão espacial.
c) hierarquia urbana.
d) desigualdade socioeconômica.
e) obsolescência programada.
03. (Espm 2019) Observe o mapa a seguir:

A concentração no Centro-sul do fenômeno cartografado está relacionada a(ao):
a) a proximidade das jazidas carboníferas.
b) maior centro consumidor e oferta de mão de obra.
c) produção de energia eólica.
d) maior proximidade das centrais sindicais com a consequente articulação do operariado.
e) presença da malha ferroviária, única região do país em que supera a rodoviária.

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 do Maranhão e Piauí.
e) a Revolução Industrial do Brasil é algo recente, ocorrendo somente na década de 1980 do século XX.
05. (Famerp 2019) Analise o gráfico.

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no cenário brasileiro,
a) o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia.
b) a redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia.
c) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2017 é consequência da retração da economia.
d) o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria.
e) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional.

06. (Ufjf-pism 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 interno, em que municípios
como Campinas, Guarulhos, Osasco, barueri e São josé dos Campos ganharam peso, enquanto 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 indústrias passaram a priorizar seu produto
principal, terceirizando inúmeras atividades de apoio. O desenvolvimento de tecnologias 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.

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

Ele representa um período da industrialização brasileira, que instaurou uma política conhecida como
a) Integralismo.
b) Toyotismo.
c) Nacionalismo.
d) Fordismo.
e) Desenvolvimentismo.
08. (Uefs 2018) A estrutura das relações mercantis do estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente da dos
demais estados por dois motivos: o conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança comercial do estado apresentar
deficit constante.
(Regina H. Tunes. “O reforço às desigualdades regionais no Brasil no século XXI”. In: Confins, no 32, 2017. Adaptado.)
Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do deficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos demais
estados correspondem, respectivamente,
a) ao maquinário agrícola e à dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros.
b) aos produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor.

c) aos produtos industriais de baixo valor agregado e ao baixo salário da mão de obra pouco especializada.
d) aos bens de consumo intermediários e às importações de bens de consumo duráveis.
e) às commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados.
09. (Espcex (Aman) 2018) "A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos
federais ou para explorar recursos minerais."
MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ed. São Paulo: Atual, 2012, p. 310.
Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus (ZFM), criada em 1967, sob a supervisão da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Sobre a ZFM, pode-se afirmar que
I. a implantação da ZFM consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na considerada
região "de fronteira".
II. os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias-primas ou insumos regionais na produção
industrial nessa área.
III. a balança comercial da ZFM é positiva no intercâmbio com o mercado externo, haja vista que, com a isenção de impostos
sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se, prioritariamente, a esse mercado.
IV. na década de 1990, a política de abertura da economia nacional, com a redução das tarifas de importação, foi muito positiva
para a ZFM, pois ampliou as vendas para o mercado interno e propiciou o aumento do número de empregos diretos e indiretos
no polo industrial amazônico.
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.
a) I e II
b) I e III
c) I e IV
d) II e III
e) II e IV
10. (Uefs 2018) Os bens de consumo manufaturados, responsáveis por mais de 10% do valor total das importações em 193839, recuaram para 3% em 1960. No mesmo período, porém, combustíveis e bens de capital, que correspondiam juntos a 43%
dos produtos importados, elevaram suas participações para 53,8%.
(Felipe Pereira Loureiro. Empresários, e grupos de interesse, 2017. Adaptado.)
Com base no excerto, a economia brasileira, no período de 1938 a 1960,
a) foi pouco abalada pelos efeitos da crise econômica dos anos trinta e tornou-se autossuficiente na extração de petróleo.
b) demonstrou capacidade de crescimento industrial sem contar com estímulos e programas econômicos governamentais.
c) passou por um processo de substituição de importações e de desenvolvimento da indústria automobilística.

d) aumentou a produtividade industrial com a ampliação do mercado consumidor devido à divisão dos grandes latifúndios entre
os camponeses.
e) cresceu em um quadro econômico de proteção à indústria nacional e de restrições à entrada de capitais estrangeiros no país.

Texto para as questões 1 a 3:
O CHÃO E O PÃO
O chão
O grão
O grão no chão
O pão
O pão e a mão
A mão no pão

OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF.ª MARÍLIA
VIEIRA

O pão na mão
O pão no chão?
Não.
MEIRELES, Cecília. Ou Isto ou Aquilo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, p. 56.
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Gênero lírico

01. Qual é o alimento de que o poema trata?
a) Chão.
b) Mão.
c) Pão.
d) Grão.
02. O poema faz uma reflexão sobre o processo de como o pão chega à nossa mesa. Qual o caminho que ele faz? Numere as
frases abaixo de 1 a 4, formando uma sequência.
(
(
(
(

) A farinha é utilizada para fazer o pão.
) O grão de trigo é moído e transformado em farinha.
) O pão é comprado na padaria e levado para a casa.
) O processo começa com a plantação e colheita do grão de trigo.

03. Quem é o profissional responsável por amassar e preparar o pão todos os dias?
a) Confeiteiro.

b) Agricultor.
c) Cozinheiro.
d) Padeiro

Texto para as questões 1 e 2.

LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:30)
PROF.
FERNANDO
SANTOS
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Verbo

01. Em que tempo se encontra o verbo do último quadrinho?
02. Em que pessoa está flexionada a forma verbal PUXA (2º quadrinho)

01. Qual ideia (Ponto, Reta e Plano) você tem quando observa.
OFICINA DE
MATEMÁTICA
6ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. RAPHAELL
MARQUES
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Geometria Plana, Ponto,
Reta e Plano

a) A cabeça de um alfinete.
b) O piso da sala de aula.
c) O encontro de duas paredes.
d) Uma corda de violão esticada.

Pesquisa e confecção de banner sobre a música brasileira
Os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre os diversos tipos de músicas existentes na cultura Brasileira.
Catalogar e registrar o maior número de ritmos e estilos diferentes.
Criar um banner, painel, cartaz...com imagens que representem os estilos em destaque.
Utilizar recortes de letras, fotos... Em revistas, panfletos, jornais...
Compartilhar fotos com os amigos sobre trabalho realizado.
Ex:

ARTE
6ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. MADSON
COELHO

28/08

Gêneros e Movimentos
diversos da Música
Brasileira

OFICINA DE
CIÊNCIAS
6ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

01.Em quantas partes se divide o esqueleto?
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Sistema Locomotor

a)
b)
c)
d)

6
3
200
4

