
 

SÉRIE: EJA V ETAPA (8º E 9º ANO) 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: * 1º e 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 10/08 À 14/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

 
11/08 

Introdução ao estudo da 
estatística: População, 

amostra, variáveis 
quantitativa e qualitativa 

 
01. Para saber o grau de satisfação que os habitantes de determinada cidade apresentam em relação ao atual 
governo, foram entrevistadas 8.500 pessoas. Sabendo que essa cidade tem cerca de 1,3 milhões de habitantes, 
identifique a população e a amostra estudadas.  

 
02. Para uma pesquisa com o objetivo de verificar a intenção de voto numa futura eleição municipal com três 
concorrentes, e depois, com os resultados, prever o provável ganhador, precisamos estabelecer a população e 
uma amostra significativa. Em qual das alternativas esses elementos estão mais bem definidos? 

 

 



 

ARTE 
3ª FEIRA 

(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. ADEILDO 

SILVA 

11/08 Dança 

 
   Ver o Filme: 
 
   Título: Billy Elliot  

   Ano produção: 2000 

   Dirigido por: Stephen Daldry 

   Duração:110 minutos 

   Classificação: 12 - Não recomendado para menores de 12 anos 

   Gênero: Comédia Drama Música 

   Países de Origem: França, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

 
   Após assistir o filme: Fazer um resumo ressaltando a importância da dança na vida do protagonista e na sua 

construção profissional  
 

GEOGRAFIA 
3ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF. MARCELO 

LIMA 

11/08 
Diversidade e dinâmica 
da população mundial 

 
01.   PUREZA: UMA MULHER CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 

 

 
 

A maranhense Pureza Lopes Loiola é uma importante protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. 
Em 1993, ela saiu de Bacabal (MA), onde morava, em busca de seu filho Abel, que fora aliciado para trabalhar 
em uma fazenda na região. Percorreu diversos municípios do Maranhão e do Pará, buscando o paradeiro do 
filho. Durante a procura, que durou até 1996, quando Abel retornou ao lar, ela deparou com graves situações de 
exploração de trabalhadores em garimpos, carvoarias e fazendas. Pureza registrou e denunciou essas violações 
às autoridades do poder público. As suas andanças e denúncias precederam à ação do Estado brasileiro, que 

https://filmow.com/stephen-daldry-a30/
https://filmow.com/filmes-comedia/
https://filmow.com/filmes-drama/
https://filmow.com/filmes-musica/
https://filmow.com/filmes/paises/fr/
https://filmow.com/filmes/paises/gb/


 

reconheceu a existência do trabalho escravo no país somente em 1995. 
 
Adaptado de escravonempensar.org.br. 

 
 

A história de Pureza Lopes Loiola alerta sobre a permanência do trabalho análogo ao escravo na sociedade 
brasileira na atualidade. 
 
Um dos principais fatores que possibilitam essa permanência é a: 
 
a) legislação permissiva 
b) fiscalização ineficiente 
c) concentração fundiária 
d) modernização tecnológica 
 

02.   Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População,  do 
IBGE, atualizada em 2018. A consultora em demografia e políticas de saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, 
considera necessário ter políticas públicas voltadas para tratamentos de saúde, alimentação mais saudável e 
exercícios físicos, além de construções e transportes mais acessíveis. “Há o aumento de doenças crônicas”, cita, 
“que são doenças mais caras e requerem tratamentos um pouco mais custosos”. 

 
(Camille Perissé e Mônica Marli. Retratos: a revista do IBGE, no 16, fevereiro de 2019. Adaptado.) 

 
O excerto apresenta características relacionadas 
 

a) ao fluxo migratório. 

b) às políticas antinatalistas. 

c) às mudanças na população relativa. 

d) ao adensamento demográfico. 

e) ao envelhecimento da população. 

 
03.   Podemos afirmar sobre dados recentes da população brasileira que: 

 
a) a expectativa de vida da população masculina é menor que a da feminina e, em parte, isso está relacionado à 

violência urbana e a acidentes de trânsito. 



 

b) o crescimento vegetativo caiu devido à diminuição da taxa de mortalidade nos últimos 40 anos. 

c) o frequente aumento da taxa de mortalidade infantil verificado na última década é resultado da estagnação no 

serviço de saneamento básico. 

d) o ligeiro aumento na base da pirâmide etária indica uma reorientação demográfica verificada nos últimos 

anos. 

e) os planos assistencialistas adotados pelo governo brasileiro erradicaram a alta concentração de renda do 

país. 

 
04.   ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 
 
Hoje, a idade média do brasileiro é 32,6 anos. Pelas estimativas do IBGE, a marca dos 40 anos será 
ultrapassada já em 2037 e, em 2060, chegará a 45,6. Nesta data, um quarto dos brasileiros terá mais de 65 
anos. 
 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2018 (adaptado). 

 
De acordo com as projeções apontadas no texto, a longevidade do brasileiro vem aumentando e apresentando 
uma nova estrutura etária com a passagem de 
 
a) percentuais altíssimos de crescimento vegetativo, nas décadas de 1980 e 1990, para declínio da longevidade 

a partir dos anos 2000. 

b) baixos índices de natalidade para altas taxas de natalidade e alto percentual de mortalidade infantil. 

c) altos índices de mortalidade e fecundidade para baixas taxas de longevidade e crescimento da população 

economicamente ativa. 

d) períodos de baixa mortalidade e baixa fecundidade para períodos de crescimento acelerado da natalidade e 

crescimento vegetativo. 

e) períodos de alta mortalidade e alta fecundidade para períodos de baixa mortalidade e gradual baixa 

fecundidade. 

 
05.   Observe a canção a seguir: 

 
A cara do Brasil 
 
O Brasil é o que tem talher de prata 



 

Ou aquele que só come com a mão? 
Ou será que o Brasil é o que não come 
O Brasil gordo na contradição? 
 
O Brasil que bate tambor de lata 
Ou que bate carteira na estação? 
O Brasil é o lixo que consome 
Ou tem nele o maná da criação? 
(...) 
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo, a gente se vira sozinho 
Decerto então nada vai dar 
 

Fonte: A Cara do Brasil. Vicente Barreto e Celso Viáfora. CD: ‘E a turma chegando pra dançar. Dabliú Discos, 
1999. 
 
No transcorrer das estrofes, a canção faz analogia com a: 

 
a) violência urbana no Brasil. 

b) concentração de renda. 

c) Constituição brasileira. 

d) diversidade cultural no Brasil. 

e) presença de milionários no país. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
3ª  FEIRA 

(19:55 ÀS 20:20) 
PROF.ª GEÓRGIA 

SOARES 

11/08 Histórico da ginástica 

 
Querido aluno, 
Vamos começar nossas 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. 
 
Atividade 1: 
Objetivos: 
Melhorar a flexibilidade 
Melhorar o tônus muscular 



 

Melhorar a força e concentração. 
 
Procedimentos: 
Vamos sugerir algumas formas de exercícios que você poderá realizar em casa sem a necessidade de 
instrumentos ou objetos que não possua. 
Para esta atividade necessitará de toalha para forrar o chão e um espelho podendo ser médio ou pequeno, o 
importante é observar o alinhamento do seu corpo. 
As posições serão realizados uma a uma, sendo cada série inicial com duração de 30 segundos, fará uma 
contagem de 30 segundos e depois descansará mais 30 segundos. Repetir cada exercício 3 vezes. 
Mudar de exercício e repetira a sequência novamente. 
A cada dia aumentará 10 segundos nas séries de cada exercício. 
Realizar estes exercícios num total de 20 sessões. 
Anotando as dificuldades e melhorias observadas. 
A sua avaliação inicial é importante para o relatório das atividades a cada nova mudança de ciclos propostos pela 
professora. 
Após o final destas sequência de ciclo será sugerido um relatório apontando todas as observações que irá anotar 
diariamente. 
 
Exercício 1: 
 

 
Elevação de quadril 
 
Deite-se, com o joelho flexionado e os pés apoiados no chão. Suba lentamente o cóccix, a lombar, as vértebras e 



 

os ombros e levante uma das pernas em direção ao teto. 
Faça 8 elevações com cada perna. 
 
Objetivo: Fortalecimento dos glúteos, da lombar, do abdômen, do posterior da coxa e um pouco dos músculos 
paravertebrais. 
 
Exercício 2: 
 

 
Perdigueiro 
 
Fique em posição de cachorrinho, com a coluna alinhada. Inspire e eleve a mão direita ao mesmo tempo em que 
estende a perna esquerda, de forma que fiquem paralelos ao chão. 
Faça 10 vezes com cada lado (alternando ou não). 
 
Objetivo: Fortalecimento dos músculos paravertebrais e do abdômen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exercício 3: 
 

 
Tesoura 
 
Deite-se e estenda as duas pernas em direção ao teto. Suba o tronco, a cabeça e as mãos, para tensionar o 
abdômen, e, com as pernas sempre estendidas, imite o movimento de uma tesoura vertical. Se sentir dificuldade, 
coloque as mãos na nuca para apoiar a cabeça. Faça um ciclo de respiração durante cada abrir e fechar de pernas 
(um ciclo de respiração equivale a inspirar e expirar). 
 
Faça ciclos de respiração. 
 
Objetivo: Fortalecimento dos glúteos, da lombar, do abdômen, do posterior da coxa e um pouco dos músculos 
paravertebrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exercício 4: 
 

 
Lateral 
 
Deite-se de lado, sobre o braço estendido. Contraia o abdômen e a costela até deixar um pequeno espaço entre 
seu quadril e o chão (cerca de uma mão). Contraia os glúteos e a pelve e mantenha as pernas bem estendidas, 
uma em cima da outra. Eleve a perna de cima em direção ao teto e abaixe. 
 
Objetivo: Fortalecimento da parte interna da coxa, da coxa e do core. 
 

ENSINO RELIGIOSO 
3ª FEIRA 

(20:20 ÀS 20:45) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

11/08 
Religião e Ensino 

Religioso 

 
01. Pesquisar e realizar uma lista simples contendo as principais religiões, ou igrejas, existentes em seu bairro ou 
comunidade. 
 
 Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, construa essa lista; 
obtendo o maior número de denominações possível. 

 
 
 
 
 



 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5ª FEIRA 
(18:30 ÀS 18:55) 

PROF.ª  HILDALENE 
PINHEIRO 

13/08 
Gêneros Textuais: 

Relatos de Experiência e 
de Viagens 

 
Capítulo XII 
 
Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos 
nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido 
deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um 
excursionista. Começava a gostar da viagem. “Afinal, o que estou arriscando?”, dizia-me. “Viajar por um país dos 
mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera 
extinta! [...] Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, pura imaginação! Pura 
impossibilidade! Vou tratar, então, de aproveitar o que a expedição tem de bom sem maiores problemas”. 
Quando concluí esse raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, 
igual e constante. 
(Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne) 

 
01. O texto lido apresenta características de um relato de viagem. No trecho “O prazer de galopar por um país 
desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura.” O elemento do gênero que se 
destaca é:  
 
a) O texto está escrito em 1ª pessoa; 

b) Apresenta marcadores precisos de tempo e lugar;  

c) A linguagem usada é objetiva e clara;  

d) Descreve com precisão cenas, lugares e pessoas. 

 
02. É muito comum em relatos de viagem, além dos fatos e ações, observarmos as impressões e/ou emoções 
de quem narra. O trecho que aparece essa característica é: 
 
a) “Partimos com o tempo encoberto, mas estável.” 
b) “Um tempo próprio para o turismo.” 
c) “Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista.”  
d) “Pura impossibilidade!” 
 
03. São palavras do texto que se referem ao campo semântico das impressões climáticas: 
 
a) galeria, turismo e montanha. 

b) prazer, humor e felicidade. 



 

c) Partimos, viajar e aproveitar. 

d) estável, calores e chuvas 

 
04. Inferência local é identificar informações explícitas no texto. Veja se você é capaz e responda às perguntas: 
Para qual destino era a viagem descrita no texto? 
 
05. Inferência global é quando somos capazes de comparar o texto com a nossa realidade e encontrar respostas 
para o que é perguntado. Com base nessas informações responda, a intenção do texto é: 
 
a) Contar uma história de aventuras. 
b) Descrever as aventuras e sensações de um experiência nova. 
c) Instruir os leitores de como se deve escalar uma montanha. 
d) Opinar com relação a uma viagem realizada na infância do narrador. 

 

INGLÊS 
5ª FEIRA 

(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. LAWDO 

NATELL 

13/08 Gêneros textuais 

 
INSTRUÇÕES:       
• a atividade consiste no reconhecimento da estrutura verbal usada 
• o aluno deverá classificar a estrutura de acordo com o tempo verbal usado e o emprego (o que o tempo verbal 
indica) 
• cada atividade consta com três questões gabaritadas 
 
Atividade 01 
 
De acordo com o estudo dos gêneros textuais, responda o que se pede 
 
01. Defina e caracterize o gênero textual entrevista 

02. Defina e caracterize notícia 

03. Conceitue a exemplifique gênero textual 
 
Atividade 02 

 
Nas imagens a seguir, classifique a estrutura verbal usada 
Nas imagens, classifique a estrutura verbal usada em simple present ou simple past, indentificando o verbo na 
forma infinitiva. 

 



 

01. 
 

 
 Is-  

 Can’t stop talking-  

 Doesn’t-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

02. 

 
 

 I didn’t-  
 

 
 
 
 
 



 

03. 

 
 Said-  

 Didn’t want-  

 To run –  

 Didn’t ask-  

 To believe-  
 

HISTÓRIA 
5ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF.ª KEURELENE 

SANTOS 

13/08 Aspectos Sociais no Piauí 

 
Leia os trechos abaixo e responda as questões: 
 
01. O estado do Piauí está localizado na Região Nordeste do Brasil, limita-se com os estados do Maranhão, 

Ceará, Pernambuco, Bahia e Tocantins, além de ser banhado pelo oceano Atlântico. Dos estados do 
Nordeste, o Piauí é o que possui menor extensão litorânea, com apenas 66 quilômetros. No entanto, possui 
um trecho privilegiado, pois na fronteira com o Maranhão, situa-se o delta do rio Parnaíba, único em mar 



 

aberto do continente americano. 

 Qual a sua cidade? O que você mais gosta dela? 
 
02. Muito antes da chegada dos europeus na América, esta era povoada por muitas nações indígenas. Estes 

povos, em algumas regiões tinham avançado conhecimento técnico em irrigação, arquitetura, metalurgia, etc. 
Porém, a partir do contato com os europeus, estas populações foram dizimadas quase que totalmente. 
Os dados do senso 2010 do IBGE revelaram que em pelos menos 10 cidades do Piauí, têm uma população 
indígena. Eles estão presentes nos municípios de Teresina, Floriano, Queimada Nova, Parnaíba, Bom Jesus, São 
Raimundo Nonato, Oeiras , Picos, São João do Piauí e Piripiri.  

 

 Antes da chegada dos portugueses às terras americanas: 
 

a) Havia dois grupos étnicos habitando a região hoje chamada Brasil: os Tupis e os Tapuias.  
b) Falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de uma mesma língua geral, o Nheengatu, apesar de existir um 

grande número de grupos indígenas. 
c) Uma variedade de comunidades nativas, etnicamente diferentes, espalhava-se pelo território da futura América 

portuguesa.  
d) Havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia, igualitarismo e paz; desconhecia-se a violência da 

guerra, trazida para cá pelos europeus. 

 

MATEMÁTICA 
5ª FEIRA 

(19:55 ÀS 20:20) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

13/08 

Estatística Tabelas de 
frequência: Frequência 

absoluta, relativa e 
acumulada 

 
01. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores 

 
(1) idade 
(2) anos de estudo  
(3) ano de escolaridade 
(4) renda 
(5) sexo 
(6) local de estudo  
(7) conceito obtido na última prova de matemática  
(8) Quantidade de livros que possui 
 
Das variáveis acima, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas Discretas ou contínuas?  

 
 
 

http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/queimada-nova.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/parnaiba.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/bom-jesus-pi.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/sao-raimundo-nonato.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/sao-raimundo-nonato.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/oeiras.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/picos.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/sao-joao-do-piaui.html


 

CIÊNCIAS 
5ª FEIRA 

(20:20 ÀS 20:45) 
PROF. THÁRCIO 

ADRIANO 
 

 
Reprodução Humana: 

Puberdade e Hormônios 
Sexuais 

 
- Escreva um texto sobre a importâncias da reprodução e a geração de descendentes para os seres vivos. 
- Escreva sobre o que você acha que aconteceria com uma espécie nos quais os indivíduos deixassem de gerar 
descendentes. 
- Qual a sua opinião sobre o fato dos seres vivos só se reproduzirem sexuadamente com seus semelhantes mais 
próximos. 
 
Desenvolvimento da atividade 
 
- Observar as explicações da aula e o ambiente a seu redor para escrever o texto sobre a importância da 
reprodução para os seres vivos. 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

6ª FEIRA 
(18:30 ÀS 19:20) 

PROF.ª HILDALENE 
PINHEIRO 

14/08 

Gêneros Textuais: 
Relatos de experiência e 
de viagens com exercício 
de fixação de conteúdo 

 
Capítulo XII 
 
Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos 
nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido 
deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um 
excursionista. Começava a gostar da viagem. “Afinal, o que estou arriscando?”, dizia-me. “Viajar por um país dos 
mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera 
extinta! [...] Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, pura imaginação! Pura 
impossibilidade! Vou tratar, então, de aproveitar o que a expedição tem de bom sem maiores problemas”. 
Quando concluí esse raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, 
igual e constante. 
(Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne) 
 

01. Inferência local é identificar informações explícitas no texto. Veja se você é capaz e responda às perguntas: 
Para qual destino era a viagem descrita no texto? 
 
02. Inferência global é quando somos capazes de comparar o texto com a nossa realidade e encontrar respostas 
para o que é perguntado. Com base nessas informações responda, a intenção do texto é: 
 
a) Contar uma história de aventuras. 
b) Descrever as aventuras e sensações de um experiência nova. 
c) Instruir os leitores de como se deve escalar uma montanha. 
d) Opinar com relação a uma viagem realizada na infância do narrador. 



 

MATEMÁTICA 
6ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

14/8 

Estatística Tabelas de 
frequência: Frequência 

absoluta, relativa e 
acumulada 

 
01. Em um pet shop há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a 
raça e a idade. Também foram verificados o número de banhos e de tosas durante o semestre e o tempo em que 
ficam hospedados em hotéis. Para isso foram selecionados de modo aleatório (ao acaso) 160 animais. 

 
a) Determinar a população e a amostra dessa pesquisa. 
b) Identificar as variáveis qualitativas estudadas na pesquisa. 
c) Reconhecer e classificar as variáveis quantitativas na questão.  
 

 
SÉRIE: EJA V ETAPA (8º E 9º ANO) 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: *1º e 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 17/08 À 21/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
MATEMÁTICA 

3ª FEIRA 
(18:30 ÀS 18:55) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

 
18/08 

Medidas de Tendência 
central: Média 

aritmética simples e 
ponderada - Definição 

e aplicações 

 
01. Um professor atribui estes conceitos a seus alunos: 
 
A: ótimo 
B: bom 
C: regular 
D: insatisfatório  
 
Veja na tabela abaixo o número de alunos que obteve cada conceito no 3º ano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Quantos por cento dos alunos obtiveram conceito ótimo? 
 

a) 10% 
b) 20% 
c) 30% 
d) 40% 
e) 50% 
 

 
ARTE 

3ª FEIRA 
(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. ADEILDO 

SILVA 
 

18/08 
Teatro 

 

 
Assista o filme: Shakespeare Apaixonado (1998) 
 

Duração: 123 minutos 
Ano produção: 1998 
Distribuidora: UNIVERSAL PICTURES 
Dirigido por: John Madden 
Classificação: 14 anos 
Gênero: Comédia/Romance/Drama 
Países de Origem: Estados Unidos da América 

 
01. Fazer um resumo considerando a atividade cultural de teatro na sociedade da época. 
 

 
GEOGRAFIA 

3ª FEIRA 
(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. MARCELO 
LIMA 

 

18/08 
Diversidade e dinâmica 
da população mundial 

 
01. 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.    
 
02. Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros em 18.08.2018, em 
Pacaraima (RR), na fronteira com o país vizinho, que sofre com uma crise humanitária e econômica. 

 
(www.correiobraziliense.com.br, 18.08.2018. Adaptado.) 

 
 
O excerto expressa uma ação de  
 
a) patriarcado, reconhecido pela Constituição Brasileira de 1988.    

b) terrorismo, intimidando o Estado para tomada de poder.    

c) nepotismo, exercido pelo poder público estadual.    

d) coronelismo, praticada por uma elite urbana.    

e) xenofobia, antipatia pelo que vem de fora.    

 
03. A universalização do saneamento básico no Brasil geraria uma economia anual de R$ 1,4 bilhão em recursos 
gastos na área de saúde para tratar doenças provenientes da falta de coleta de esgoto e do fornecimento de água 
sem qualidade à população. O dado faz parte do panorama do setor de saneamento, apresentado [...] no 7º 
Encontro Nacional das Águas, na capital paulista. 
De acordo com o levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas cerca de 1,6 mil têm ao menos uma 
estação de tratamento de esgoto. São aproximadamente 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e 
mais de 35 milhões sem receber água potável. 
 

BOCCHINI, Bruno e BOEHM, Camila. Universalização do saneamento no país economizaria R$1,4 bi por ano. 
Agência Brasil. 08 ago. 2018. Disponível em: <http:// agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-
08/universalizacao-do-saneamento-no-paiseconomiz ria-r-14-bi-por-ano> Acesso em: 21 set. 2018. 

 
 
A respeito do assunto tratado na reportagem acima, avalie as afirmativas. 
 
I. Entre as principais doenças causadas pela falta de saneamento básico estão a dengue, a leptospirose e 

verminoses. 
II. O tratamento do esgoto é um dos direitos dos brasileiros previstos pela Lei do Saneamento Básico. 
III. A falta de saneamento básico pode afetar a economia nacional, entre outros fatores, por reduzir a produtividade 



 

de trabalhadores e impactar o aprendizado de crianças e adolescentes. 
 
É correto o que se afirmar em  
 
a) I, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
 
04. Observe os dados da tabela abaixo. 
 

Município 
População Absoluta 

Estimada (2018) 
Área territorial 2(km )  

Canoas (RS) 344.957  2131,096 km  

São José dos Campos (SP) 713.943  21.099,409 km  

Salvador (BA) 2.857.329  2692,818 km  

Manaus (AM) 2.145.444  211.401,092km  

Duque de Caxias (RJ) 914.383  2467,271km  

 
Fonte: IBGE. Acesso em: 05 set. 2018. 

 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o município mais povoado e o menos populoso.  
 
a) Salvador – São José dos Campos    
b) Manaus – Duque de Caxias    
c) Canoas – Manaus    
d) Salvador – Canoas    
e) Duque de Caxias – Canoas    
 
 
 
 



 

05. Em seu processo de transição demográfica, a população brasileira registrou mudanças relacionadas à 
revolução médico-sanitária. Essas mudanças provocaram  
 
a) a redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida.     
b) a ampliação da taxa de natalidade e o aumento da população relativa.     
c) a redução da taxa de dependência e a diminuição do número de idosos.     
d) a ampliação da taxa de fecundidade e a diminuição da quantidade de adultos.     
e) a redução da taxa de fertilidade e a diminuição da população absoluta.     
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

3ª FEIRA 
(19:55 ÀS 20:20) 

PROF.ª GEÓRGIA 
SOARES 

 

18/08 
Ginástica artística 

 

 

01. A Ginástica Artística   é um esporte individual que desenvolve o domínio do corpo por meio de formas definidas 

de movimentos. Das capacidades abaixo, assinale aquela que NÃO é desenvolvida na prática da Ginástica 

Artística.  

 

a) força. 

b) drible.  

c) agilidade; 

d) equilíbrio. 

e) flexibilidade 
 
02. A Ginástica de Solo é uma atividade que permite o desenvolvimento do domínio do corpo, da flexibilidade, da 

velocidade e do equilíbrio. Os movimentos básicos da Ginástica de Solo são: 

 

a) barra fixa, cavalo com alça, trave de equilíbrio.  

b) trave de equilíbrio, argola, estrela.  

c) rolamentos, parada de mão, estrela.  

d) estrela, barra fixa, trave de equilíbrio. 

e) estrela, barra paralelas, trava de equilíbrio. 

 
1- 03. Segundo as provas masculinas da ginástica artística, assinale a opção correta. 

 
a) Solo, trave, paralelas e barras assimétricas. 

b) Solo, cavalo com alças, argolas e salto sobre o cavalo 



 

c) Solo, barra horizontal, trave e salto sobre o cavalo 

d) Solo, barra paralelas, trave e argolas 

e) Argolas, salto sobre o cavalo, trava e barra horizontal 

 
 

ENSINO 
RELIGIOSO 

3ª FEIRA 
(20:20 ÀS 20:45) 

PROF. MARCIANO 
SILVA 

 

 
 
 

18/08 
 
 

 
 
 

Divindades: 
Representações do 
Transcendente nas 
tradições religiosas 

 

 

01.O que é Animismo? 

02.O que é Politeísmo? 

03.O que é Panteísmo? 

04.O que é Monoteísmo? 

05.Qual é a Ideia de Deus no Islamismo? 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
5ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROF.ª HILDALENE 

PINHEIRO 
 

20/08 

 
Variação Linguística: o 
que é, como ocorre e 

quais são os principais 
tipos 

 
Leia o texto para resolver as questões de 01 a 03: 
 
Antigamente 
 
“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam 
anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, 
arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio." 
                                                       Carlos Drummond de Andrade 
 
01. As variações linguísticas reconhecidas no texto são decorrentes do aspecto: 
 
a) social 

b) regional 

c) histórico 

 d) coloquial 

 
02. O trecho “as moças chamavam-se mademoiselles” apresenta uma variação por conta: 
 
a) da mudança temporal. 

b) das influências idiomáticas de outras culturas. 

c) da falta de leitura dos falantes. 



 

d) do baixo nível de escolaridade dos brasileiros. 

 
03. A expressão “arrastando a asa” significa: 
 
a) estar ferido 
b) estar enamorado 
c) estar feliz 
d) estar decepcionado. 
 

 
INGLÊS 
5ª FEIRA 

(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. LAWDO 

NATELL 
 

20/08 

Classes gramaticais 

Tempo verbal:  Past 
continuous(tense- 

review) e text practice 
 

 
De acordo com o estudo do past continuous, responda o que se pede. 
 
01. Segundo o estudo sobre “Past continuous”, qual das alternativas a seguir está nesse tempo verbal da língua 
inglesa? 
 
a) She was think his all day long. 

b) I'm studying for maths this morning. 

c) Maysa was playing video game when I left. 

d) We all were very confuse with this mess. 

e) My mother was cook some bread. 

 
Defina e caracterize O Gênero textual “entrevista 
 
02. Qual das alternativas apresenta a estrutura correta do “Past continuous”? 
 
a) verb to be (presente) + main verb + ing 

b) verb to be (past) + to + main verb 

c) verb to be (past) + main verb + ing 

d) verb to be (present) + to + ing 

e) verb to be (past) + ing 

 
 
 
 



 

Nas imagens a seguir, classifique a estrutura verbal usada 
 
Em: present continuous/past continuous/simple past/simple present 

 

 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 



 

 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
HISTÓRIA 
5ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF.ª 

KEURELENE 
SANTOS 

 

20/08 
Colonização do 

Território Piauiense 

 
01. Qual a origem do nome do nosso estado? 

02. Por que o Piauí foi colonizado pelo interior?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MATEMÁTICA 

5ª FEIRA 
(19:55 ÀS 20:20) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

20/08 

Medidas de tendência 
central: Média 

aritmética simples e 
ponderada - Definição 

e aplicações 

 
01. Foi feita uma pesquisa numa determinada escola a respeito dos meios de locomoção usados pelos alunos 
para percorrerem o trajeto de casa até a escola. O resultado está representado abaixo: 

 

 
 

Quantos por cento dos alunos vão para a escola de ônibus? 
 
a) 10% 
b) 18% 
c) 32% 
d) 40% 
e) 50% 

 

 
CIÊNCIAS 
5ª FEIRA 

(20:20 ÀS 20:45) 
PROF. THÁRCIO 

ADRIANO 
 

20/08 

 
Reprodução Humana: 

Puberdade e 
Hormônios Sexuais 

 
 
 
01. Escreva um texto sobre as mudanças físicas que ocorrem no corpo humano na passagem da infância para a 
puberdade relacionando os hormônios sexuais que provocam tais mudanças. 
 
 
 
 
 



 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF.ª HILDALENE 

PINHEIRO 
 

21/08 

Variação linguística: o 
que é, como ocorre e 

quais são os principais 
tipos 

 
01. No diálogo abaixo ocorreu: 
 
 - E aí mano? Tá a fim de dá uns rolé hoje? 
- Qual é! Vai topá a parada? Vê se desencana! Morô véi?! 
 
a) Preconceito linguístico. 
b) Erro de português. 
c) Variações linguísticas. 
d) Gíria. 

Observe o texto abaixo: 

 

 
 
Disponível em : http://www.vitrinerio.com.br/pizza-delivery-em-marechal-hermes-rj  
Acessado em: 15/08/2020 

 
02. No texto publicitário lido acima ocorreu: 
 
a) Figura de linguagem. 
b) Variações linguísticas. 
c) Estrangeirismo. 
d) Gíria. 
 

http://www.vitrinerio.com.br/pizza-delivery-em-marechal-hermes-rj


 

 
MATEMÁTICA 

6ª FEIRA 
(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

21/08 

Medidas de Tendência 
central: Mediana e 
Moda - Definição e 

aplicações 

 
01. As idades dos atletas que participaram da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, convocados para a 

preparação dos Jogos Olímpicos 2016, variaram de 24  a 36  anos, como se pode observar na tabela a seguir: 

 

Idade (anos)         

Número de atletas         

 
De acordo com a tabela, a média dessas idades corresponde a  
 
a) 30,5 anos  
b) 31 anos  
c) 31,5 anos  
d) 32 anos 
e) 32,5 anos   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÉRIE: EJA V ETAPA (8º E 9º ANO) 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: *1º e 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 24/08 À 28/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
MATEMÁTICA 

3ª FEIRA 
(18:30 ÀS 18:55) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

 
25/08 

Medidas de Tendência 
Central: Mediana e 
Moda - Definição e 

aplicações 

 
01. Na sala de Roberta, os alunos obtiveram, na primeira prova de Matemática do bimestre, as notas abaixo 
 
Que nota representaria a média geral da turma de Roberta? 

                            
 

02. O departamento de esportes de um colégio comprou seis bolas de futebol, dez bolas de basquete e nove bolas de vôlei. 

                    



 

Observe os preços indicados na tabela abaixo e determine o preço médio de uma bola nessa compra. 
 
03. As notas abaixo foram obtidas pelos alunos de uma turma, na primeira prova de Matemática do bimestre. 
 

 
 
Calcule a média e determine a mediana e a moda dessa sequência de notas. 

 

 
ARTE 

3ª FEIRA 
(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. ADEILDO 

SILVA 
 

25/08 Música 

 
Assista o filme: Amadeus (sobre música produzida no período rococó) 
 
Filme: Amadeus 
Ano: 1984 
Dirigido por: Milos Forman 
Tempo: 180 minutos 
Classificação: L – livre  
Gênero: Biografia, drama, música 
País de origem: Estados Unidos da América 
 
01. Após assistir ao filme, realize uma pesquisa sobre a ópera popular "A flauta Mágica" de Mozart. 
 

 
GEOGRAFIA 

3ª FEIRA 
(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. MARCELO 
LIMA 

 

25/08 

Migrações 
internacionais 

 

 
01. O deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país não se trata 
propriamente de uma migração, pois é uma transferência momentânea. Ocorre comumente nas regiões 
metropolitanas. 
 
A que movimento migratório refere-se o fragmento acima? 
 



 

a) nomadismo 
b) transumância 
c) diáspora 
d) êxodo urbano 
e) migração pendular 
 
02. Sobre o êxodo rural, julgue as proposições a seguir: 
 
I) O êxodo rural é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. 
II) O êxodo rural é um movimento migratório unicamente voluntário, sempre motivado pela vontade das pessoas 
que migram. 
III) Em geral, o êxodo rural ocorre porque os habitantes do campo buscam na cidade melhores condições de vida. 
IV) as pessoas que vivem no campo optam por morar nas cidades para ter acesso a serviços de educação, saúde, 
saneamento básico e lazer. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) II e III. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) Todas as alternativas. 
e) Apenas a alternativa IV. 
 
03. Acerca da transumância, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto: 
 
a) No Brasil, esse deslocamento é comum entre o Sertão Nordestino e a Zona da Mata. 
b) É um movimento sazonal que é determinado pelas estações do ano. 
c) Nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, estado ou país permanentemente. 
d) O deslocamento, em geral, dura alguns meses, mas o migrante continua tendo como referência de moradia o 
local de origem. 
e) É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-
açúcar, por exemplo, e, encerrado o período de colheita, retornam para seus estados de origem. 
 
04. O deslocamento expressivo de habitantes da África ocorrido por força da escravidão colonial foi um tipo de 
migração que se caracterizou pela rápida dispersão de um grupo populacional de um território. Esse movimento 
migratório é conhecido como: 



 

 
a) êxodo urbano 
b) transumância 
c) migração pendular. 
d) diáspora 
e) nomadismo 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

3ª FEIRA 
(19:55 ÀS 20:20) 

PROF.ª GEÓRGIA 
SOARES 

 

25/08 
Ginástica circense 

 

 
01. Identifique através de pesquisa alguns elementos que podem ser utilizados para prática da ginástica circense. 

 
 

ENSINO 
RELIGIOSO 

3ª FEIRA 
(20:20 ÀS 20:45) 

PROF. MARCIANO 
SILVA 

 

25/08 

Verdades de Fé: Mitos, 
Crenças e doutrinas 

das Tradições 
Religiosas 

 

 
01. Escutar e analisar a letra da música “Canto para Minha Morte”, de Raul Seixas; destacando o conceito de 
imortalidade (vida após a morte) que o músico apresenta. Em seguida, analise essa concepção com as 4 possíveis 
respostas sobre a morte das religiões (Nada, Ancestralidade, Ressurreição e Reencarnação) e aponte qual delas 
melhor se enquadra com a visão do artista.  
 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
5ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROF.ª HILDALENE 

PINHEIRO 
 

27/08 
Gírias, Arcaísmos e 

Preconceito Linguístico 

 
Capitulação  
 
Delivery 
Até pra telepizza 
É um exagero. 
Há quem negue? 
Um povo com vergonha Da própria língua 
Já está entregue. 
 
(Luís Fernando Verissimo) 
 
01. O título atribuído pelo autor está́ adequado, tendo em vista o conteúdo do poema? Justifique sua resposta. 



 

  
02. O exagero que o autor vê̂ no emprego da palavra delivery se aplicaria também a telepizza? Justifique sua 
resposta. 
 

 
INGLÊS 
5ª FEIRA 

(18:55 ÀS 19:20) 
PROF. LAWDO 

NATELL 
 

27/08 

Classes Gramaticais 
Tempo Verbal:  Past 
Continuous (tense- 

review) e text practice 
 

 
SCIENCE AT SCHOOL 
 
Science is an intellectual activity carried on by humans that is designed to discover information about the natural 
world in which humans live and to discover the ways in which this information can be organized into meaningful 
patterns. A primary aim of science is to collect facts (data). An ultimate purpose of science is to discern the order 
that exists between and amongst the various facts. 

 
Dr. Sheldon Gottlieb in a lecture series at the University of South Alabama 

Estudo do texto 

 
01. Citação é o substantivo feminino que indica o ato ou efeito de citar ou fazer referência a alguma coisa. 
Uma citação expressa uma ideia ou opinião de um texto de um autor em concreto, sendo que o autor deve sempre 
ser identificado. Partindo desta ideia, o texto acima está ligado à seguinte temática 
 
a) Política do estudo de ciências na escola 

b) Técnicas para aplicação do conhecimento científico no ambiente comunitário 

c) Promoção de programas de ciência na escola 

d) Definição e caracterização da ciência 

e) Política Internacional de ciências nos programas de ensino 

 
02. MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular hipóteses 
sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto. Essa 
prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto, facilitando a sua compreensão. Partindo 
desta ideia, o texto acima apresenta características 
 
a) Descritivas 

b) Narrativas 

c) Hipotéticas 

d) Informativas 

e) Argumentativas 



 

 
HISTÓRIA 
5ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF.ª 

KEURELENE 
SANTOS 

 

27/08 
Aspectos Culturais do 

Piauí 

 
01. Apesar das inúmeras expedições terem sido enviadas com o objetivo de ocupar a região, somente na segunda 
metade do século XVII a colonização foi efetivada. Em 1661, instalaram-se na região e formaram o primeiro 
povoado os colonos que vieram da Bahia e do interior de São Paulo (Bandeirantes). O primeiro povoado logo foi 
elevado à categoria de vila, com o nome de Mocha, quando se transformou em cidade, a vila Mocha passou a ter o 
nome de Oeiras.  
 

Explique os motivos que levaram a mudança da capital do Piauí de Oeiras para Teresina.  
 

 
MATEMÁTICA 

5ª FEIRA 
(19:55 ÀS 20:20) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

27/08 
Geometria Plana 

Quadriláteros:Paralelogra
mos-Quadrado 

 
01. Observe o quadrilátero abaixo. 
 

 
 

Agora, determine: 
 
a) os vértices 

b) os lados 

c) o lado oposto ao lado MN 

d) as diagonais 

e) o ângulo oposto ao ângulo P  

02. Classifique cada um dos quadriláteros a seguir em paralelogramo ou trapézio. 
 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/bandeirantes/


 

 
 

 
CIÊNCIAS 
5ª FEIRA 

(20:20 ÀS 20:45) 
PROF. THÁRCIO 

ADRIANO 
 

27/08 
Aparelhos Reprodutores 

Masculino e Feminino 

 
01. Pesquise sobre a formação e diferenciação dos aparelhos reprodutores masculinos e femininos na fase fetal. 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF.ª HILDALENE 

PINHEIRO 
 

28/08 
Gírias, arcaísmos e 

Preconceito Linguístico 

 
Antigamente 
 
“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam 
anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, 
arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio." 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 



 

01. As variações linguísticas reconhecidas no texto são decorrentes do aspecto: 
 
a) social 
b) regional 
c) histórico 
d) coloquial 
 
02. 
 

 
Disponível em : http://www.vitrinerio.com.br/pizza-delivery-em-marechal-hermes-rj 
Acessado em: 15/08/2020 

 
No texto publicitário lido ocorreu: 
 
a) Figura de linguagem. 
b) Variações linguísticas. 
c) Estrangeirismo. 
d) Gíria. 
 
03. No diálogo abaixo ocorreu: 
  
- E aí mano? Tá a fim de dá uns rolé hoje? 
- Qual é! Vai topá a parada? Vê se desencana! Morô véi?! 
 
a) Preconceito linguístico. 



 

b) Erro de português. 
c) Variações linguísticas. 
d) Gíria. 
 

 
MATEMÁTICA 

6ª FEIRA 
(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. 
ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

28/08 

Geometria Plana: 
Quadriláteros: 

Paralelogramos- 
Retângulo 

 
01. Use (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(      ) Todos os quadriláteros são trapézios.  
(      ) Todos os quadrados são losangos.  
(      ) Todos os retângulos são quadrados.  
(      ) Todos os quadrados são retângulos. 
 
02. Um serralheiro desenhou um quadrilátero com todos os lados do mesmo comprimento, mas os ângulos não 
eram retos. Que figura esse serralheiro desenhou? 
 
a) quadrado.  
b) Trapézio. 
c) Losango.  
d) Retângulo. 
 
03. Observe o retângulo.  
 

 
 
a) Quanto mede o segmento MA 
b) Quais são as medidas das diagonais do retângulo?  
 
 



 

 
* As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática estão alinhadas com os conteúdos do 3º bimestre da “Proposta de Conteúdos para Educação de Jovens e 

Adultos – EJA” visto que  as aulas das mesmas já vinham acontecendo.  As demais disciplinas também alinhadas com a proposta da EJA, porém com os 
conteúdos do 1º bimestre visto que a ampliação da EJA V etapa aconteceu agora no mês de agosto.   

 


