SÉRIE: EJA IV ETAPA (6º E 7º ANO)
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: *1º E 3º BIMESTRE
PERÍODO: 01/09 À 30/09/2020
DISCIPLINA/DIA
DATA
HORÁRIO/PROFESSOR

CONTEÚDO

PROPOSTA
01. Qual das seguintes palavras é oxítona?
a) velozmente;
b) açúcar;
c) ruim;
d) higiênico.
02. Assinale a opção em que todas as palavras são proparoxítonas.

31/08

LÍNGUA
PORTUGUESA
2º FEIRA
(18:30 ÀS 18:55)
PROF. HILDALENE
PINHEIRO

Revisão de conteúdo:
Elementos da
comunicação e Funções
da Linguagem

a) acadêmico, dinâmico, íngreme, dúvida.
b) líquido, míope, música, revólver.
c) próximo, plástico, abdômen, último.
d) isqueiro, colágeno, espécie.
03. Das seguintes palavras, indique a que não é paroxítona.
a) ínterim;
b) recorde;
c) sótão;
d) rubrica;
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Feriado

14/09

Transitividade verbal:
verbos intransitivos,
transitivos e de ligação.
Parte 1

01.
... além de poeta, traduzia...
O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em:

a)
b)
c)
d)
e)

Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, escreveu ...
Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ...
... Leminski é o nome mais representativo ...
Em seguida, publicaria ...
... considerava que os grandes poetas ....

02.
Assim pensava o maior arquiteto e mais invocado sonhador do Brasil.
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em:
a)
b)
c)
d)
e)

Houve um sonho monumental...
... descolara-se dela, na companhia de seu líder, em 1990.
... com que a vida seja mais justa.
... Niemeyer tinha “as montanhas do Rio dentro dos olhos”...
... este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino....

01. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações:

21/09

Estudo dos modos
verbais: imperativo,
subjuntivo e indicativo.
Parte 1

a) Parabéns por tudo.
b) Que comportamento agressivo!
c) Será que ele vem hoje?
d) Eu quero!
e) Agora, por favor!
f) Nem pense nisso.
02. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos:
a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi.
b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman.
c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio.
d) A minha vizinha me emprestou esse livro.
e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre.

01. Qual é a única frase que possui um verbo de ligação?

28/09

Estrutura da língua:
Frase, oração e período.
Parte 1

a) Pedro trabalhava muito todos os dias.
b) Aquele carro é caro.
c) Ela quis viajar logo.
d) João e Marcos torcem para o mesmo time.
e) A professora insistiu no silêncio.
02. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações:
a) Parabéns por tudo.
b) Que comportamento agressivo!
c) Será que ele vem hoje?
d) Eu quero!
e) Agora, por favor!
f) Nem pense nisso.
01. Baseado nas explicações da aula e na leitura dos “Greetings”, numere as imagens, depois copie as
saudações em cada espaço numerado correspondente com sua respectiva tradução para o português:

INGLÊS
2º FEIRA
(18:55 ÀS 19:20)
PROF. WEBSTON SILVA
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Saudações:
Cumprimentos e
Despedidas

07/09

Feriado

14/09

Números de um a
cem (1 – 100)

01. Escreva em inglês os numerais presentes nas imagens a seguir:

Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
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MATEMÁTICA
2º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)

Números de um a
cem (1 – 100)
cont.

01. Escreva os “numerals”, por extenso em inglês, de 10 em 10 até 100.
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Números de um a
cem (1 – 100)
cont.

01.Fazer uma pesquisa sobre a importância dos números no cotidiano, preferencialmente para pessoas que
precisam utilizar números e a língua inglesa.
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Geometria Plana
Figuras Planas

1. Uma folha quadrada foi cortada em quadrados menores da seguinte maneira: um quadrado de área 16 cm 2,
cinco quadrados de área 4 cm2 cada um e treze quadrados de área 1 cm2 cada um.

PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

Qual era a medida do lado da folha, antes de ela ser cortada?
a) 4 cm
b) 5 cm
c) 7 cm
d) 8 cm
e) 9 cm
02. Determine a área da figura.
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Feriado

01.
01. Em cada caso, analise se é possível construir um triângulo com as medidas dos lados indicadas.
a) 6, 10 e 18
b) 3, 10 e 7
c) 8, 4 e 6
14/09

Geometria Plana
(Figuras Planas)-III

d) 3, 4 e 5
02. Responda.
a) Como é chamado o triângulo que tem os três ângulos agudos?
b) Como é chamado o triângulo que tem dois lados de medidas iguais?
c) Como é chamado o triângulo que tem os três lados de medidas diferentes?
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Geometria Plana
(Triângulos: Soma dos
ângulos internos)

01. Veja as figuras:

Indique:
a) aqueles que são poliedros
b) aqueles que são corpos redondos
02. Observe os poliedros:

Agora complete a tabela:
POLIEDRO
A
B
C

Nº DE FACES

Nº DE VÉRTICES

Nº DE ARESTAS

01. A soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60 cm. A medida da superfície de uma de suas
faces é igual a:
a) 5 cm2
b) 10 cm2
c) 15 cm2
d) 20 cm2
e) 25 cm2
02. O sólido da figura é formado por cubos de aresta 1 cm os quais foram sobrepostos e/ou colocados lado a
lado.
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Geometria Espacial
(Figuras EspaciaisCorpos redondos)

Para se completar esse sólido, formando um paralelepípedo retângulo com dimensões 3 cm x 3 cm x 4 cm, são
necessários N cubos de aresta 1 cm.
O valor mínimo de N é
a) 13
b) 18
c) 19
d) 25
e) 27
C) 19

D) 2

01. A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada. Ao todo, são dezenas
de diferentes formas de deslocamento realizadas pelo nosso planeta. Assinale, entre as alternativas a seguir,
aquela que não indica um dos fenômenos de movimentação terrestre:
a) rotação
b) nutação
c) precessão dos equinócios
d) inclinação
e) revolução
02. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois
mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências
principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente,

GEOGRAFIA
2º FEIRA
(19:55 ÀS 20:20)
PROF. MARCELO LIMA

31/08

Movimentos da Terra e
a Circulação
Atmosférica

a) a intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas
b) a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites
c) a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano
d) a existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 365 dias.
e) a duração dos ciclos solares e a diferenciação entre climas frios e quentes.
03. O deslocamento do periélio é registrado como um dos movimentos da Terra, mas não é tão lembrado por
dois motivos: não exerce uma influência tão grande sobre a vida no planeta e também por apresentar um ciclo
muito longo, que totaliza os 21 mil anos. Mas, afinal, o que é o periélio?
a) é a forma com que a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo.
b) é o movimento aparente da Terra ao longo do universo.
c) é o eixo da translação terrestre.
d) é a distância mínima da órbita terrestre em relação ao sol.
e) é a distância máxima da órbita terrestre em relação ao sol.
04. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças no tempo atmosférico.
Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação.
Analise as alternativas a seguir e identifique a INCORRETA no que se refere à influência desses movimentos no
tempo atmosférico e climas da Terra.

a) É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando plantar,
quando colher, quando guardar e quando descansar.
b) Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face escura, gelada, sendo
impossível a vida no planeta.
c) O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário, sendo que, para o hemisfério
Sul, a maior duração do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão.
d) O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que haja certo
equilíbrio em relação à temperatura, pois gera os dias e noites.
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Feriado

01. (G1 - ifce 2019) (C04H19) A Geomorfologia estuda o relevo do planeta e suas transformações através da
ação dos agentes internos e externos. É correto afirmar-se que
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Estrutura interna da
terra

a) os agentes internos do relevo promovem destruições sobre a crosta terrestre, provocando rebaixamento de
suas formas e aplainando o mesmo.
b) os agentes externos do relevo, através da erosão, promovem o surgimento das grandes formas, como a
Cordilheira dos Andes.
c) os agentes internos do relevo são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, enquanto os agentes
externos são, por exemplo, a chuva, o vento, as águas correntes.
d) os agentes internos e externos do relevo atuam da mesma forma em todos os locais da crosta terrestre.
e) a Geomorfologia consegue apresentar dados exatos, sendo possível apontar dia e hora da ocorrência de um
terremoto.
02. (Espcex (Aman) 2020) (C04H19) A figura a seguir representa as placas tectônicas que compõem a crosta
terrestre. O movimento dessas placas está indicado por setas. Na figura estão plotados alguns pontos
geográficos (de I a V).

Considerando as consequências advindas da deriva dos continentes (dinâmica tectônica) e a localização
geográfica dos pontos I a V, assinale a afirmativa correta.
a) O ponto I se refere à falha de San Andres e é resultado do movimento entre as placas convergentes de Nazca
e a Norte-americana.
b) O ponto II se refere à Cordilheira dos Andes e é resultado do movimento entre as placas conservativas do
Pacífico e a Sul-americana.
c) O ponto III se refere à Dorsal Mesoatlântica e é resultado do movimento entre as placas divergentes Africana
e a Sul-americana.
d) O ponto IV se refere à fossa abissal do Atlântico Norte e é resultado do movimento entre as placas
convergentes de Norte-americana e a Europeia.
e) O ponto V se refere ao Himalaia e é resultado do movimento entre as placas divergentes Arábica e Indiana.
03. (Fatec 2019) (C04H19) Centenas de pessoas morreram e milhares tiveram suas casas e propriedades
destruídas depois da ocorrência de um terremoto que ocorreu na ilha indonésia de Sulawesi em 28 de setembro

de 2018.
O fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois esse país se localiza
a) em uma área formada por dobramentos modernos, originária de um processo colisional entre duas placas
tectônicas, a Eurasiana e a Africana, no Oceano Pacífico.
b) no Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos
vulcânicos e fossas oceânicas.
c) entre duas placas com bordas transformantes, responsáveis pelos constantes processos epirogenéticos
existentes no Oceano Índico.
d) na extensão de uma linha de falha tectônica localizada no oceano Índico, com formação de estruturas falhadas
de Graben e Horst.
e) sobre a Dorsal Meso-Oceânica, cadeia montanhosa formada por sucessivas erupções vulcânicas, no Oceano
Atlântico.
04. (G1 - ifce 2019) (C04H19) Leia o texto abaixo.
Evidências na planície costeira do Ceará
Na planície costeira cearense foram encontradas evidências dos dois últimos níveis mais altos do mar. As
características geológicas, geomorfológicas, sedimentológicas, topográficas e paleontológicas foram estudadas
por Meireles (2012) no sentido de fornecerem, num contexto regional, sua evolução paleogeográfica e
paleoclimática. Dentre os principais indicadores geomorfológicos de um nível do mar diferente do atual, constam:
terraços marinhos, eolianitos, antigos corais, conchas, paleomangue, plataforma de abrasão, lagunas de dunas,
rochas de praia (beachrocks) e falésias mortas.
MEIRELES, A.J.de Andrade. Geomorfologia Costeira: funções ambientais e sociais. Fortaleza: Edições UFC,
2012.
O litoral cearense apresenta grande dimensão e diversas paisagens que se dispõem no entorno da costa. Sobre
essas paisagens, também consideradas por Meireles (2012) como indicadores geomorfológicos, é correto
afirmar-se que
a) a restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelos à linha da costa, de
forma geralmente alongada, produzido por processos de erosão, onde se encontram diferentes comunidades
que recebem influência marinha, podendo ter cobertura vegetal em mosaico.

b) as dunas são morros formados por grãos de areia mantidos agrupados através da ação do vento ou da água.
Elas possuem um lado maior que sofre erosão (sotavento) e um lado menor e mais íngreme (barlavento),
onde ocorre a deposição do material erodido.
c) os recifes no Brasil, em sua maioria, são de arenito consolidado pelo carbonato de cálcio produzido da
dissolução de rochas.
d) o manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho.
Característico de regiões equatoriais, está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais
típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais.
e) a falésia, arriba ou costa alta, é um acidente geográfico constituído por uma encosta íngreme ou vertical e
escarpada que encontra-se permanentemente sob a ação erosiva do mar.
05. (Ufrgs 2019) (C04H19) Assinale a afirmação correta sobre o relevo da superfície terrestre e sua constante
transformação.
a) O relevo terrestre é o resultado da ação de tectonismo, chuva, vento, cursos d'água, mares, geleira, sem
envolver a ação antrópica.
b) A ação do agente de erosão fluvial é considerada predominante em ambientes de climas com elevado regime
de precipitação e gera formas de relevo chamadas fiordes.
c) A ação do vento em ambientes desérticos e costeiros promove um processo deposicional contínuo e a
ausência de processos erosivos.
d) O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo progressivo de dissolução e pela ação da
chuva e dos cursos d'água.
e) As planícies envolvem elevações superiores a 200 metros e são diferenciadas das depressões, as quais estão
relacionadas a prolongados processos de erosão em sua gênese.
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Agentes endogenos

01. “A erosão é tão antiga quanto a história da humanidade. Há 2500 anos, na China, as ladeiras já eram
terraceadas. Nas Filipinas ou nos Andes os terraços são comuns. Os incas os conheciam tanto como os sumérios
da Mesopotâmia e os povos que habitavam o Saara, quando ainda era o 'celeiro do mundo'. Mas o terraço
somente possui valor quando intacto e muito bem conservado”.

A função do terraceamento, no sentido de reduzir a erosão, é a atenuação dos efeitos de um agente
exógeno do relevo, o que se resume:
a) na contenção do escoamento superficial das águas em áreas inclinadas.
b) na diminuição do impacto da queda das chuvas sobre o solo.
c) na potencialização do grau de coesão do relevo e das formações rochosas.
d) no desmembramento do solo em sedimentos e barreiras sedimentares.
e) no deslocamento das enxurradas pluviais para áreas irrigáveis.
02. “Os processos exógenos são de grande complexidade e se revelam através do ataque às rochas pela ação
mecânica do ar, da temperatura e principalmente pela ação físico-química da água em estado sólido, líquido e
gasoso. A ação física e química dos agentes atmosféricos no processo de esculturação das formas do relevo é
simultânea; entretanto, dependendo das características climáticas reinantes, pode ter maior ou menor atuação
uma ou outra”.

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. 5ª ed. São Paulo: EdUSP, 2005. p.42.
Considerando a relação entre o clima e os agentes exógenos mencionada pelo trecho acima, podemos afirmar
corretamente que:
a) os processos erosivos são mais comuns em regiões de clima seco ou desértico.
b) em regiões subtropicais quentes e úmidas, a acumulação predomina sobre a erosão.
c) áreas com climas áridos registram intemperismos físicos causados pela ação térmica.
d) regiões polares não habitadas tendem a manter as formas externas livres de desgastes.
e) independente do tipo climático, os processos erosivos permanecem constantes.
03. “O Círculo de Fogo do Pacífico (ou Anel de Fogo) é uma área formada no fundo do oceano por uma grande
série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas, coincidindo com as extremidades de uma das maiores placas
tectônicas do planeta.
A região, de cerca de 40 mil km de extensão, tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico,
abrangendo toda a costa do continente americano, além do Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas
do Pacífico Sul. (…)
Alguns dos piores desastres naturais já registrados ocorreram em países localizados no Círculo de Fogo. Um
deles foi o tsunami de dezembro de 2004, que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico, após um
tremor de magnitude 9,1”.
Último segundo, 12 mar. 2011. Adaptado.
Considerando as informações acima apresentadas, podemos considerar que as atividades do Círculo de Fogo
do Pacífico evidenciam:
a) a orogenia ocasionada pelas células de convecção do magma.
b) a maior presença de formações rochosas sedimentares.
c) o dinamismo geomorfológico causado por ações epirogenéticas.
d) o predomínio de atividades intempéricas de modelagem do relevo.
e) a pressão das águas oceânicas sobre as formações rochosas.
04. “O maior terremoto já registrado em solo brasileiro ocorreu em Mato Grosso, há exatos 60 anos. O tremor
de terra, de magnitude 6,2 na escala Richter, foi na Serra do Tombador, região Norte do estado, a 100 km da
cidade de Porto dos Gaúchos, no dia 31 de janeiro de 1955. Apesar de ter sido considerado de forte impacto, o
abalo não trouxe danos à escassa população que na época vivia nas proximidades do tremor. Se tivesse

acontecido no centro de uma cidade como Cuiabá, por exemplo, o sismo poderia derrubar casas e prédios, entre
outras consequências”.
Holland, C. Portal G1, 31 jan. 2015.
Os terremotos no Brasil são pouco comuns e costumam acontecer em grandes profundidades, causando
menores prejuízos sociais, graças à estabilidade geológica do relevo do país. No entanto, a existência de
eventuais tremores, a exemplo do ocorrido na Serra do Tombador, explica-se:
a) pela ação direta do tectonismo andino
b) pelo acúmulo de rochas sedimentares instáveis
c) pela existência de falhas geológicas
d) pela ação dos fatores externos de transformação do relevo
e) pelos impactos ambientais oriundos da mineração
05. O solo é um componente terrestre essencial para os seres vivos e também para a realização das atividades
econômicas, de forma a ser considerado um importante recurso natural. Em termos de composição
geomorfológica, pode-se afirmar que os solos
a) constituem-se em ambientes de erosão e acúmulo de material sedimentar
b) consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo.
c) são o ponto de partida para a formação de todas as rochas terrestres.
d) têm como característica a alteração mineralógica a partir da pressão do ar.
e) apresentam uma maior fertilidade quando livres de compostos orgânicos.
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Agentes exogenos

01. (H-26 C-6)

Disponível em: <www.telescopionaescola.pro.br>. Acesso em: 3 abr. 2014 (adaptado).

A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal Mesoatlântica está associada ao(à)
a)
b)
c)
d)
e)

separação da Pangeia a partir do período Permiano.
deslocamento de fraturas no período Triássico.
afastamento da Europa no período Jurássico.
formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.
constituição de orogêneses no período Quaternário.

02. (H-26 C-6)
Com maior nº de tremores desde 94, Califórnia teme ‘Big One’
Recentes tremores na Califórnia desafiam os cientistas: seria um prenúncio de que um terremoto devastador
estaria por vir?

Foto: AP

Restos de um edifício de dois andares que desabou em um parque da cidade de Paso Robles, na Califórnia, em 22 dezembro de 200 3,
quando um terremoto atingiu a costa central da Califórnia e sacudiu o estado, de Los Angeles a San Francisco, matando pelo menos duas
pessoas.

Para os habitantes da costa leste americana, terremotos fazem parte da rotina. A Califórnia registra mais de
30 mil tremores anualmente. Mas a maioria deles são tão pequenos que mal conseguem ser sentidos. Uma série
de
tremores,
no
entanto,
tem
chamado
à
atenção
dos
especialistas
em
2014.
Neste ano, o território da Grande Los Angeles tremeu com uma frequência não observada desde 1994. Os
últimos seis meses registraram intensa atividade sísmica com terremotos que ultrapassaram a marca dos 4.0
graus na escala Richter. Em 1994, o terremoto de Northridge de magnitude 6.7 matou 57 pessoas e deixou mais
de 5 mil feridos. Desde então, raramente foram observados tremores maiores que 4.0.
O que essa nova série de tremores significa? A verdade é que os cientistas estão divididos sobre o que pode
acontecer no curto prazo. De acordo com o instituto de pesquisa U.S. Geological Survey, há maior probabilidade
de um grande terremoto acontecer ainda neste ano. \"De modo geral, quando há tremores frequentes, há maior
probabilidade de tremores ainda maiores\", diz a sismóloga Lucy Jones.
Terra, 4 de julho de 2014. (Adaptado).
Entre 1950-1960, cientistas retomam as pesquisas outrora feitas pelo alemão Wegener e passaram a afirmar
que os continentes estão sobre imensas placas seccionadas que flutuam sobre o magma. A teoria da Tectônica
de Placas justificou a movimentação dos continentes defendida por Wegener em sua teoria da Deriva
Continental.
A notícia sobre os tremores na Califórnia se encaixam perfeitamente no
a) movimento divergente, também conhecido como movimento de colisão das placas tectônicas, esse tipo de
movimento é considerado como um movimento destrutivo, visto que no momento em que as placas se chocam
uma delas tende a "mergulhar" na direção do manto onde a crosta é destruída.
b) movimento transformante, visto que esse movimento na realidade não destrói, pois as placas se contraem e,
em seguida, se afastam de maneira a não causar grandes terremotos, mas se ocorrer no assoalho oceânico
pode originar vulcões submarinos.
c) movimento convergente, também conhecido como movimento de separação das placas tectônicas, esse tipo
de movimento é considerado como um movimento constritivo, visto que, no momento em que as placas se
afastam, o magma ascende à superfície (oceânica ou continental) dando origem a um novo assoalho.
d) movimento divergente, pois esse tipo de movimento causa grandes deformações na crosta como dobras,
falhas e fraturas. Ocorre ainda a criação de uma zona de subducção, onde o derretimento da crosta cria uma
enorme pressão que termina permitindo a passagem do magma que ascende à superfície.

e) movimento transformante, pois nesse movimento as placas deslizam lateralmente dando origem a enormes
falhas geológicas. Em seus limites transformantes riquezas minerais (ouro, ferro, petróleo) podem surgir devido
ao rompimento da crosta e pressão do magma.
03. (H-26 C-6)
Leia o trecho da notícia a seguir:
Odisseia dos mineiros chilenos
Os 33 mineiros presos, há 18 dias, no interior de uma mina no Norte do Chile estão em perfeito estado de saúde,
\"com muita fome\" e desesperados por escovar os dentes, revelou nesta segunda-feira o ministro chileno da
Mineração, Laurence Golborne, após conversar com o grupo por quase uma hora.
[...]
Parece um filme de ficção científica do Julio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Eles estão a quase 700m sob a
terra, com acesso em uma extensão, tipo caracol, de quase 7 km.
A temperatura da Terra aumenta com a profundidade. Medidas feitas em minas profundas e em buracos feitos
por perfuratrizes indicam que a taxa de variação de temperatura varia de local para local e fica entre 15 a 75 °C
por quilômetro. Em média, a cada 35m de profundidade, a temperatura da Terra aumenta 1°C.
Fonte: UOL Noticias - 23/08/2010.Texto adaptado.

Essa variação na temperatura é chamada de
a)
b)
c)
d)
e)

albedo.
força de Coriolis.
inversão térmica.
grau geotérmico.
intemperismo físico.

04. (H-26 C-6)
O relevo apresenta grande diversidade de formas que se manifestam, ao longo do tempo e do espaço, de
modo diferenciado devido às combinações e interferências dos demais componentes da paisagem. Sobre o
texto, as formas de relevo, as estruturas, os processos e as relações que governam a dinâmica da paisagem,
pode-se afirmar corretamente que
a) nas regiões mais instáveis das placas tectônicas, as formas de relevo geralmente são mais suaves, resultantes
de longos períodos de erosão e sedimentação.
b) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de climas tropicais quentes e úmidos, conferindo
ao relevo formas arredondadas ou convexizadas.
c) as formas de relevo esculpidas nas grandes unidades estruturais, como as cadeias de montanhas, os escudos
cristalinos e as bacias sedimentares, resultam da ação de um conjunto de processos externos, quais sejam: o
intemperismo, a erosão, a sedimentação e o vulcanismo.
d) o relevo terrestre é resultado da ação de forças internas e externas ao longo do tempo. As forças internas,
também designadas como endógenas, são aquelas responsáveis pelo tectonismo e intemperismo.
e) não existe uma relação estreita entre as formas do relevo, os solos, a litologia e o tipo climático atuante nas
diferentes regiões do território brasileiro.
05. (H-26 C-6)
A ilustração seguinte representa a formação de grutas e cavernas esculpidas em estruturas calcárias,
causando a formação de uma drenagem criptorreica, onde a água se infiltra com grande velocidade através da
dissolução da rocha.

TEIXEIRA, Wilson et al. Decifrando a terra. São Paulo: Oficina
de Textos, 2000. p. 131. (adaptado)

A formação desse tipo de estrutura está ligada ao
a)
b)
c)
d)
e)

CIÊNCIAS
2º FEIRA
(20:20 ÀS 20:45)
PROF. THÁRCIO
ADRIANO

31/08

Estações do Ano

intemperismo químico.
intemperismo biológico.
intemperismo mecânico.
reajustamento isostático.
movimento epirogenético.

01. Pesquisar sobre qual estação do ano estamos passando no Piauí.
02. Escrever um texto sobre as características específicas das estações do ano no Piauí.

07/09

Feriado

14/09

Relações ecológicas –
parte 2

01. Pesquise sobre a importância das relações ecológicas para manutenção dos ecossistemas.

21/09

Relações ecológicas –
parte 2

01. Pesquise e comente sobre seres da sua região observando a relação ecológica entre eles.

28/09

Formações do solo

01. Pesquise sobre a geologia e suas contribuições para as ciências naturais

01. Arte e estética são historicamente associadas. A arte está ligada à estética:
a) Porque sem as duas é impossível produzir qualquer tipo de arte
b) Porque a filosofia as uniu desde os primórdios de sua produção na Grécia.
c) Porque o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou imaterial que o inspira.
e) Porque o artista pode escolher utilizar a estética ou não.
d) Porque o homem cria a beleza a partir de fatores estéticos agradáveis alheios a sua vontade.
ARTE
4º FEIRA
(18:30 ÀS 18:55)
PROF. ADEILDO SILVA

02/09

Artes visuais

02. Sabe-se que artista e artesão são classes separadas por características distintas. O debate popular acerca
de arte e artesanato mora no desconhecimento de um ponto específico das características de uma obra de arte
que a separa de uma peça produzida para ser artesanato. Essa característica é:
a) Cada obra de arte possui um significado cultural.
b) Cada obra de arte só pode ser produzida por artistas com talento.
c) Cada obra de arte é feita por um acadêmico mais preparado.
d) Cada obra de arte possui um significado e características únicas e diferentes.
e) Cada obra de arte possui preço diferenciado.
03. Observando as figuras abaixo, associe cada obra à técnica utilizada.

a)

b)

c)
I-Óleo sobre tela
II-Escultura em mármore
III-Óleo sobre madeira
a) A-I, B-III, C-II
b) A-III, B-II, C-I
c) A-III, B-I, C-II
d) A-II, B-III, C-I
e) A-I, B-II, C-III

01. A tinta à óleo foi inventada no período do(a):

09/09

Pintura

a) Barroco
c) Pré-história
d) Renascimento
e) Bizantino
f) Paleolítico
2-A preparação da superfície da tela a ser pintada é chamada de:
a) Encolagem

b) Pastage
c) Bricolagem
d) Perduragem
e) Emassamento
3-É a técnica mais utilizada como suporte para telas no ato de pintar observada a pintura tradicional:
a) Uso de cavalete
b) Uso de telas de tecido
c) Uso de pincéis
d) Uso de tintas
e) Uso de godês

01. É uma das técnicas de escultura:
a) Talha
b) Grafia
c) Injeção
d) Supreção
e) Gatilho
02. A modelagem é a técnica de escultura em que:

16/09

Escultura

a) Se exclui material da peça
b) se agrega material à peça
c) Se pinta o material da peça
d) Se amarra o material à peça
e) Se destaca o material da peça
03. Durante o período da arte grega clássica o material mais usado para esculpir era o:
a) Granito
b) Pedra-pomes
c) Argila
d) Terracota
e) Mármore

01.

O Partenon é um templo construído em homenagem à deusa Atena. A construção assinala o apogeu da
arquitetura grega. O corpo das colunas era grosso e firmava‐se diretamente no degrau mais elevado. O capitel
era muito simples. A arquitrave era lisa e se apoiava diretamente nas colunas. De acordo com as características
apresentadas, o Partenon foi construído no estilo arquitetônico grego denominado:
23/09

Arquitetura

a) Ordem Dórica
b) Ordem Coríntia
c) Ordem Jônica
d) Ordem Arcaica
e) Ordem Helênica
02. Uma das artes que mais se destacou no império bizantino foi:
a) a pintura em tela
b) a arquitetura
c) as esculturas em barro
d) a costura
e) o teatro

03.

O arrojado projeto arquitetônico e urbanista da nova capital federal fez com que Brasília fosse, no ano de 1987,
considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, porque o Plano Piloto de Brasília concretizava os
princípios do
a) urbanismo modernista internacional.
b) modelo da arquitetura sacra europeia
c) pensamento organicista das metrópoles brasileiras
d) plano de interiorização da capital.
e) projeto nacional desenvolvimentista do governo JK.

01. O período pré-histórico foi essencial no desenvolvimento da comunicação visual e dos primeiros elementos
de design, através de
30/09

Design

a) Uso de ferramentas
b) Caça e pesca
c) Pinturas rupestres
d) Manufatura de roupas
e) Rituais religiosos

02. Criou um apelo pela revalorização da produção artesanal, principalmente em mobiliários:
a) Aumento da demanda
b) Produção em massa
c) Aumento da população
d) Desperdício
e) Enriquecimento da Europa
03. A união entre arquitetura, pintura e desenho industrial ganhou força em 1919 pela escola de arte Bauhaus,
criada pelo arquiteto :
a) Giancarlo Pollo na Itália
b) Lord Writh nos EUA
c) Le Courbusier na França
d) Walter Gropius, na Alemanha.
e) Oscar Niemeyer no Brasil

01.

02/09

Saúde: como vai a sua?

09/09

Aula especial: setembro
amarelo
A importância da
atividade física para a
saúde mental

EDUCAÇÃO FÍSICA
4º FEIRA
(18:55 ÀS 19:20)
PROF. LAURYANNA
QUEIROZ

De acordo com a lei 8.080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo dever do
Estado prover as condições indispensáveis. O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente em 5
de agosto no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da
educação sanitária, despertando na população o valor da saúde e dos cuidados para com ela.
Para cuidar da nossa saúde, manter nosso bem-estar e prevenir doenças na nossa vida podemos fazer
pequenos hábitos que impactam grandemente o nosso corpo. Através de alguns exemplos, elenque no mínimo
5 atitudes simples pra cuidar da sua saúde.

01.
Diante do crescente índice de suicídio no Brasil, com pelo menos 30 casos registrados por dia, abraçar a
causa de valorização da vida torna-se cada vez mais relevante. Segundo especialistas, o suicídio já é
considerado a quarta maior causa de morte no país. No mês de setembro, o trabalho de prevenção e ajuda aos
que precisam são intensificados, com a campanha Setembro Amarelo, movimento mundial incentivado pela
Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP) que tem como objetivo a defesa da vida. A escola

é um espaço privilegiado para se debater a temática, quebrando assim, o silêncio que ronda a questão, levando
em consideração a singularidade de cada nível de ensino.

Escreva uma mensagem, grave um vídeo e compartilhe sua mensagem para o professor e seus colegas com o
objetivo de abraçar a causa e promover um ambiente mais saudável, incentivando a prática do amor, da
valorização da vida, do respeito e da autoestima no enfretamento das problemáticas existenciais. Fale sua
opinião sobre a relação Exercícios físicos e saúde mental para promoção do bem estar mental e físico. Use a
criatividade para apoiar a causa #todospelavida com cartazes, pinturas, músicas.

16/09

O esporte enquanto
atividade física e lazer

01. Qual a importância da atividade física na qualidade de vida das pessoas?
02. Quais são os tipos de atividades de lazer que você pratica no seu dia-a-dia?

01. O Atletismo é uma modalidade esportiva em que as provas são quase sempre disputadas individualmente,
exceto:
23/09

O atletismo e sua
modalidades

a) As provas com barreiras.
b) As provas de maratona.
c) As provas de fundo.
d) As provas de revezamento.

02. Grande parte das provas de atletismo é realizada em estádios fechados. Nestes estádios, existem as
demarcações específicas para cada prova e também os equipamentos como, por exemplo, no salto com varas.
Dentre as modalidades abaixo, qual não é competida dentro dos estádios?
a) Corrida com obstáculos
b) Revezamento
c) Salto em distância
d) Lançamento de dardo
e) Maratona
03. Quantos metros o corredor corre na Maratona?
a) 21.096 metros
b) 41.000 metros
d) 42.195 metros
d) 12.000 metros
04. Quais os tipos de saltos fazem parte do Atletismo?
a) Altura, distância, extensão e com vara.
b) Distância, altura, triplo e com vara.
c) Triplo, com vara e altura.
d) Com vara, em distância, em extensão.

01.
30/09

Caminhar ou correr?

Para quem é sedentário e está começando a fazer atividade física, a melhor opção é a caminhada leve, que
tem uma intensidade menor do que a corrida. No entanto, se o objetivo for emagrecer ou competir, por exemplo,
é melhor optar pela corrida.

Quais os benefícios da caminhada e da corrida?

HISTÓRIA
4º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)
PROF. KEURELENE
SANTOS

02/09

09/09

América: povos précolombianos

Pré-história (fases)

01. Cite três características dos primeiros povos da América.
02. Porque os povos pré-colombianos foram chamados dessa forma?

01. A Pré-História foi um período ocorrido antes da escrita e que durou milhares de anos. Aponte as principais
características de cada período.
a) Paleolítico:
b) Mesolítico:
c) Neolítico:

16/09

Pré-história no Piauí

01. Há cerca de 60 mil anos, homens pré-históricos já descobriam e desfrutavam das belezas da Serra da
Capivara, no Piauí. Eles deixaram sua marca num espaço de 130 mil hectares e transformaram a região na
maior concentração de pinturas rupestres do continente americano, umas das maiores do mundo. Qual a
importância das ‘pinturas rupestres’ para a humanidade?

01. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses, em 1500:

23/09

Povos indígenas no
brasil

a)
b)
c)
d)

a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura.
a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos.
a existência de grandes cidades, como a dos astecas.
a ausência de artesanato.

02.Como é a vida dos índios nos dias de hoje no Brasil?

01. “Pré-História é o período que antecede o advento da escrita”. Explique esta afirmação.

30/09

Pré-história
(Questões)

02. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do período da Pré-História conhecido
como Paleolítico?
a) Os homens praticavam a agricultura e domesticavam animais.
b) Os homens viviam em casas, organizadas em vilas, o poder ficava nas mãos de um chefe.
c) Os homens faziam artefatos (ferramentas, armas, utensílios domésticos) de ferro e construíam suas casas de
madeira e argila.
d) Os homens habitavam cavernas, viviam da caça de animais e coleta de vegetais, usavam instrumentos feitos
com ossos e pedras lascadas.

03. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período da Pré-História conhecido
como Neolítico?
a) O ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blocos de
argila.
b) A religião estava bem desenvolvida e organizada, assim como o sistema político baseado na democracia.
c) Neste período ocorreu a sedentarização com a prática da agricultura e a domesticação de animais.
d) Os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se comunicarem.

01. A partir da lista dos verbos a seguir determine se eles expressam:
(1)
(2)
(3)
(4)

LÍNGUA
PORTUGUESA
4º FEIRA
(19:55 ÀS 20:20)
PROF. HILDALENE
PINHEIRO

02/09

Verbo: Revisão das
classes gramaticais.
Parte 1

a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (
g) (
h) (
i) (
j) (

Ação
Estado
Existência
Fenômeno natural
) Seria
) Relampejou
) Haviam
) Sumiram
) Amavam
) Existiam
) Estavam
) Chovia
) Correm
) Entardeceu

02. Observe as formas verbais em destaque e classifique-as em:
(1) Regulares
(2) Irregulares
a) (
b) (
c) (
d) (

) Sonhar - sonhei
) Sair – saímos
) Esquecer – esquecemos
) Cantar – cantava

e) (
f) (
g) (
h) (
i) (
j) (

) Fugir – Foges
) Pedir – peço
) Medir – meço
) Trazer – trouxeram
) Sofrer – sofreria
) Enganar – enganava

01. Classifique os verbos quanto à transitividade.
a) Eu escutei algo.
b) Pais lamentam o descaso com a educação.
c) Preciso de carona.
d) Agradeço a todos a presença.
e) Ao filho o pai chamou.
09/09

Tipos verbais: verbos
intransitivos, transitivos
e de ligação.
Parte 2

02. Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um
mal abortado, um pesadelo extinto; todos os meus nervos me disseram que homens não são padres.
(Machado de Assis)
Na frase acima, os verbos destacados são:
a) Transitivo direto – transitivo indireto – intransitivo
b) Transitivo direto – transitivo direto – transitivo direto
c) Transitivo indireto – intransitivo – transitivo direto
d) Intransitivo – intransitivo – intransitivo
e) Intransitivo – transitivo direto – transitivo direto

16/09

Estudo dos modos
verbais: imperativo,
subjuntivo e indicativo.
Parte 2

01.
Embora ...... a ideia de gravar música em seu artigo de 1878, Edison não ...... alusão a uma indústria
musical.
(Adaptado de Alex Ross, op. cit.)
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, respectivamente,

a)
b)
c)
d)
e)

menciona - faz.
mencione - fizesse.
mencionasse - fazia.
mencionou - faria.
mencionava - fará.

02.
Antes de Edison, diziam os utópicos ...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:
a)
b)
c)
d)
e)

... a tecnologia acabaria com a música ...
... a tecnologia não aprisionou a música ...
... nossos ouvidos registram música em quase todos os momentos ...
... gente que avalia o que a gravação ...
... como se dava no passado.

01. Leia os enunciados abaixo e classifique quem é FRASE, ORAÇÃO ou PERÍODO:

23/09

Estrutura da língua:
Frase, oração e período.
Parte 2

a) Que medo!
b) Ele chutou a porta.
c) Coitadinho do garoto que perdeu a mãe e fui expulso da escola!
d) O povo odeia os governantes corruptos.
e) Transmitirei o recado a sua namorada porque gosto de você.
f) Coragem, companheiro!
g) Que voz estranha!
h) A lanterna produzia boa claridade, mas mesmo assim não achei o que procurava.
i) Luizinho, não!
j) As risadas não eram normais.
k) Que alívio, meu Deus!
l) Mano, que golaço!
m) Vocês assistiram à transmissão do jogo pela tevê?
n) Em vez de nadar, preferiram jogar bola.
o) Correram para a garagem e entraram no carro.

p) Clara passeava com as crianças no jardim.
q) Fui, vim e venci.
r) Sois anjo que me tenta e não me guarda.
s) Diga logo se vai poder sair hoje comigo.
2. Leia o texto e responda o que se pede:
COMEU
Ela comeu meu coração
Trincou
Mordeu
Mastigou
Engoliu
Comeu
O meu
Ela comeu meu coração
Mascou
Moeu
Triturou
Deglutiu
Comeu
O meu
(...)
(Caetano Veloso)
a) De que forma é estruturado esse texto?
b) Sobre o que trata o texto?
c) As palavras que compõem o texto estão no seu sentido real ou em sentido figurado? Por quê?
d) Quantos e quais são os verbos que aparecem no texto?
e) Quantas orações há nesse texto?

30/09

Estudo do período
simples e do período
composto

01. Coloque PS para o período simples e PC para o período composto:
1) ( ) Inventei aquela desculpa na hora.

Parte 2

2) ( ) Você vai sair ou vai ficar em casa?
3) ( ) Não gosto de mentiras.
4) ( ) Domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis.
5) ( ) O cachorrinho é pequeno, mas já sabe morder.
6) ( ) José casou-se e teve três filhos.
7) ( ) Todos os feriados vamos à praia.
8) ( ) Prefiro o sítio à praia.
9) ( ) Os trabalhadores rurais trabalham muito; ganham pouco.
10) ( ) Eu já li este livro três vezes.
01. Na aula, foram apresentados alguns desvios comuns na experiência pessoal religiosa: Individualismo, Fuga
do Mundo, etc. Constantemente, as pessoas religiosas são criticadas por atitudes incoerentes em relação aos
valores éticos e morais ensinados pela doutrina de sua religião. Escreva, abaixo, algumas incoerências que você
percebe na conduta religiosa de seguidores de igrejas e religiões; e, ao lado, qual deveria ser a postura correta.

02/09

Experiência Religiosa:
Que Caminhos seguir?

Desvio

Postura Correta

ENSINO RELIGIOSO
4º FEIRA
(20:20 ÀS 20:45)
PROF. MARCIANO
SILVA

09/09

Concepções do
Transcendente nas
Tradições Religiosas
Ocidentais.

As Tradições Religiosas Ocidentais são, essencialmente, Monoteístas (Crença num Único Deus). No entanto,
vimos que há semelhanças e divergências, no aspecto doutrinário, sobre a forma como o Monoteísmo é definido
e praticado em cada Tradição Religiosa Ocidental.
01. Registre duas divergências doutrinárias, ou práticas, no Monoteísmo das Tradições Religiosas Ocidentais.

No Judaísmo, há expressa proibição ao seguidor de citar o nome de Deus:

16/09

Concepção do
Transcendente nas
Tradições Religiosas
Ocidentais: Judaísmo.

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por inocente o que
tomar o seu nome em vão. (Êxodo 20:7)
No entanto, no decorrer da Literatura Sagrada do Judaísmo (Bíblia: Antigo Testamento; e Talmude), Deus recebe
uma infinidade de títulos.

01. Registre, abaixo, pelo menos 5 títulos de Deus que estão presentes na Literatura Sagrada do Judaísmo
(Bíblia: Antigo Testamento ou Talmude)

23/09

30/09

Concepção do
Transcendente nas
Tradições Religiosas
Ocidentais:
Cristianismo.

Concepção de
Transcendente nas
Tradições Religiosas
Ocidentais: Islamismo.

Conforme sabemos, o Monoteísmo Cristão é trinitário. Ou seja, o “Deus Único” é, ao mesmo tempo, constituído
por 3 Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é identificado, pela Tradição Cristã, como a 2ª Pessoa
da Trindade: Filho. Em sua existência, no entanto, Jesus recebeu outros nomes e títulos atribuídos por seus
seguidores.
01. Registre, abaixo, pelo menos 5 títulos de Jesus que foram atribuídos por seus seguidores e estão registrados
na Literatura Sagrada do Cristianismo (Bíblia).

O Monoteísmo Muçulmano surgiu como reação ao politeísmo árabe. Maomé encontrou bastante resistência em
sua tentativa de unificar os povos árabes em torno dessa crença. Após muitos esforços, obteve êxito. Hoje o
Islamismo
é,
em
alguns
aspectos,
a
maior
religião
universal
do
planeta.
01. Registra, abaixo, o nome de pelo menos 5 países cuja religião oficial e majoritária é o Islamismo.
02. Cite 2 continentes onde Islamismo é uma religião minoritária.

MATEMÁTICA
6º FEIRA
(18:30 ÀS 19:20)

04/09

Geometria Plana
(Figuras Planas)-II

01. As normas de arquitetura recomendam que um quarto de uma moradia tenha, no mínimo, 9 m².
Qual das plantas abaixo representa um quarto que satisfaz a essa norma?

PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

02. Veja a planta de uma casa e responda:

a) Qual é a área de cada dormitório?
b) Qual é a dependência de menor área?
c) Quantos m² de carpete são necessários para cobrir o piso da sala e do hall?
d) Quantos m² de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro e da cozinha?

e) Qual é a área total da casa?
01. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura.
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Geometria Plana
(Triângulos: Definição e
Classificação)

Sabe-se que a diagonal AD mede 50 m e é paralela ao lado BC, que mede 29 m. A distância do ponto B a AD é de 8 m
a distância do ponto E a AD é de 20 m.
A área, em metro quadrado, deste terreno é igual a
a) 658.
b) 700.
c) 816.
d) 1.132.
e) 1.632.

18/09

Geometria Espacial (Poliedros)
(Definição e elementos)

01. Observando as figuras, determine o valor de x em cada um dos triângulos.

a)

b)

c)

02. Determine x em cada um dos triângulos:
a)

b)

c)

01. Observe a figura e responda no caderno.

25/09

Geometria Espacial
(Prismas-Cubo)

a) Que sólido geométrico lembra a parte em verde do lápis (sem a ponta)
b) E a ponta do lápis (onde aparecem a madeira e o grafite)?
02. Diga o nome dos sólidos geométricos que correspondem às planificações seguintes:

01. Classifique os artigos conforme o modelo:
O senhor me dá um presente de aniversário?
o = artigo definido, masculino, singular
um = artigo indefinido, masculino, singular
LÍNGUA
PORTUGUESA
4º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)
PROF. HILDALENE
PINHEIRO

a) Ganhei uma caneta dourada.
04/09

Verbo: Revisão das
classes gramaticais.
Parte 2

b) Os irmãos ganharam doces.
02. Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir:
a) O sapo verde deu um pulo engraçado.
b) No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas.
c) A viagem a Ouro Preto foi instrutiva.
d) Quantos meninos eu vi, com roupas rasgadas e sapatos gastos!
03. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário:

a) Fernanda comeu um terço da torta.
b) Esse filme é de segunda categoria.
c) Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola.
d) Maria e Ana convidaram seis amigas para jantar em sua casa.
04. Dê o infinitivo dos verbos abaixo:
a) chegarei:
b) subiram:
c) coube:
d) fizeste:

01.
O labirinto dos manuais
Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de
tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual,
entusiasmado. “Agora eu aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções.
Duas horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou
um labirinto de instruções!

11/09

Texto: crônica
Leitura, interpretação e
estudos dos verbos.

Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não achava. Era
só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio! Quem me
salvou foi um motorista de táxi.
— Manual só confunde – disse didaticamente. – Dá uma de curioso.
Insisti e finalmente descobri que estava no vibracall há meses! O único problema é que agora não consigo botar
a campainha de volta!
Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a
promessa: “Rápido e fácil” – um guia prático, simples e colorido! Resolvi: “Vou seguir cada instrução, página por
página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”. Quando cheguei à página 20, minha cabeça
latejava. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá vontade de chorar! Não seria melhor gastar o tempo relendo
Guerra e Paz?

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que
possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se emagrecesse… E o fax com
secretária eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige
que eu toque em um, depois em outro para confirmar, e de novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava
piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens, desde o início do ano!
Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? Talvez
alguém dê aulas para entender manuais! Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente
necessidade, e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo!
(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adaptado)
Entre as características que definem uma crônica, estão presentes no texto de Walcyr Carrasco
a) a narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.
b) a criação de imagens hiperbólicas e o predomínio do discurso direto.
c) o emprego de linguagem acessível ao leitor e a abordagem de fatos do cotidiano.
d) a existência de trechos cômicos e a narrativa restrita ao passado do autor.
e) a ausência de reflexões de cunho pessoal e o emprego de linguagem em prosa poética.
02. Considere as alternativas abaixo sobre o gênero crônica:
I. A neutralidade e a isenção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica.
II. A crônica é escrita para durar pouco; daí advém o seu caráter efêmero e datado, bem como o interesse muitas
vezes momentâneo.
III. Rubem Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na
crônica.
Qual (is) está (ão) correta(s)?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
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Texto: conto

A cumbuca de ouro e os marimbondos

Leitura, interpretação e
estudos dos verbos.

(Pernambuco)
Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. Foi o compadre pobre a
casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra
que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para a casa dizer á mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando
lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e, como era em terras do compadre rico, o pobre não a quiz
levar para casa, e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado, e
não quiz que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com
sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de
marimbondos; mentiu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre, e logo que o avistou foi
gritando: “Ó compadre, fecha as portas, e deixa somente uma banda da janela aberta!” O compadre assim fez,
e o rico chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo, e gritou: “Fecha a
janela, compadre! ” Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro, e o pobre
chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então: “Ó compadre, abra a porta!” Ao que o outro
respondia: “Deixe-me que os marimbondos estão me matando!” E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo.
ROMERO, Sílvio. Contos populares do Brasil. 1885. Domínio público.
01. Marque um X na alternativa que justifica que a narrativa anterior é um conto.
a) Trata-se de uma história real, transmitida oralmente de geração em geração e desenvolvida em um único
espaço.
b) Trata-se de uma história de ficção, com vários conflitos paralelos, mas desenvolvidos em um curto período de
tempo.
c) Trata-se de uma história de ficção, com um único conflito desenvolvido somente em um dia e poucas
personagens.
d) Trata-se de uma história de ficção, com muitas personagens e desenvolvida em um longo período de tempo.
02. O cinema surgiu no fim do século XIX a partir do desenvolvimento da fotografia. Marque um X na alternativa
que apresenta as características dos filmes mudos.
a) As expressões das personagens são fundamentais para a compreensão das cenas.
b) Não havendo falas, as personagens não são necessárias.
c) Assim como nos filmes sonoros, a música não é importante.
d) Eram sempre coloridos para compensar a falta de falas.

01.
NA BARRIGA DA VACA...

25/09

Texto: dramático
Leitura, interpretação e
estudos da estrutura da
língua.

Polegarzinho - Uma pessoa do meu tamanho nunca se pode distrair. Olha o que me foi acontecer! E agora o
que é que eu faço? Socorro! Salvem-me! Estou dentro da barriga da vaca! Estou-me a afogar em erva! Tiremme daqui! Não quero mais erva!
(Próximo dali dois ladrões observam...)
Ladrão1 - Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer comer.
Ladrão2 - Ó seu estúpido, o problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. O problema é que
as vacas não falam!
Ladrão1 - Não tinha pensado nisso...
Polegarzinho - Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça!
Ladrão 1 – Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado.
Ladrão2 - Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana. Aquela vaca
pode ser a nossa salvação.
Ladrão 1 - Como é que uma vaca nos pode salvar?
Ladrão 2 - Ó seu estúpido, uma vaca que fala, mesmo que não diga nada de interessante como tu, é uma grande
atração. E pode render muito dinheiro. O povo gosta dessas coisas.
Ladrão 1 - Acho que já estou a perceber. A vaca diz disparates e nós ganhamos dinheiro...
Ladrão 2 - Inteligente! Toca a roubar a vaca!
Polegarzinho - Tirem-me daqui! Socorro!
Ladrão 1 – Não precisas de gritar mais, filha! Nós vamos tirar-te daí num instante!
Os ladrões roubaram a vaca e também o Polegarzinha, que continuava a berrar desalmadamente dentro da
barriga do animal. Em seguida dirigiram-se para a cidade, onde planeavam exibir publicamente a “vaca falante”.
No caminho, que era longo, pararam para descansar e a vaca resolveu matar a sede numa poça de água. Era a
oportunidade para o Polegarzinha se escapar. Escorregou pela língua da vaca e mergulhou na poça, sem que
ninguém o visse. Assim se salvou. Mas o descanso durou pouco tempo. Um corvo míope, julgando que ele era
uma rã ao sol, fez um voo picado na sua direção e levou-o pelos ares.
João Paulo Seara Cardoso, Polegarzinho
Descubra as palavras relacionadas com teatro, resolvendo as palavras cruzadas.
1 – Local onde se faz a representação.
2 – Local onde os atores se caracterizam e vestem.
3 – Decoração do espaço de representação.
4 – Espaço do palco que não é visto pelo público.

5 – Pessoa que lê o texto em voz baixa, durante a representação para ajudar os atores.

* 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 IV etapa aconteceu agora no mês de agosto.

