SÉRIE: 6º ano
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 01/10 A 31/10/2020
DISCIPLINA/DIA
DATA
HORÁRIO/PROFESSOR

CONTEÚDO

PROPOSTA
PESQUISA

05/10

Dimensão Simbólica
das Religiões:
Introdução

01. Pesquise quais são os símbolos religiosos de sua Igreja ou Religião. Em seguida, cite, pelo menos, 3
deles; com seus respectivos significados.
Obs. Caso não professe nenhuma religião, escolha uma religião de sua preferência e cite, pelo menos, 3
símbolos religiosos dela.
Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes
selecionadas pelo estudante.

12/10
ENSINO RELIGIOSO
2ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. MARCIANO
SILVA

FERIADO

FERIADO
PESQUISA
01. O Judaísmo e o Cristianismo possuem uma estreita relação simbólica de tal forma que alguns símbolos da
“Religião Cristã” foram inspirados na “Religião dos Judeus”. Pesquise e descubra algum símbolo do Judaísmo
que também é utilizado no Cristianismo. Em seguida, preencha o quadro abaixo.

19/10

Dimensão Simbólica
do Judaísmo

SÍMBOLO

SIGNIFICADO NO JUDAÍSMO

SIGNIFICADO NO CRISTIANISMO

Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes
selecionadas pelo estudante.
ATIVIDADE
26/10

Dimensão Simbólica
do Cristianismo

01. Uma das discussões mais polêmicas da atualidade é acerca da presença de símbolos religiosos em
espaços públicos; como as escolas. No Brasil, os símbolos da religião hegemônica, o Cristianismo, estão
presente em diversos espaços frequentados também por adeptos de outras religiões. Em sua opinião, é
correta a exposição de símbolos religiosos do Cristianismo em espaços públicos como as escolas? Por quê?

Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, responda esse
questionamento.
ATIVIDADE

05/10

OFICINA DE
MATEMÁTICA
2ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. RAPHAELL
MARQUES

Áreas de Figuras
Planas

12/10

FERIADO

19/10

Perímetro e Áreas de
Figuras Planas

01. A área em cm² de um quadrado de 10 cm de lado é:
A) 100
B) 121
C) 144
D) 169
02. A área de um triângulo de base igual a 20 m e altura igual a 30 m, em metros quadrados é:
A) 400
B) 350
C) 300
D) 250
FERIADO
ATIVIDADE
01. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento.
Antes de cada treino, os jogadores de um time dão cinco voltas e meia correndo ao redor do campo.
Determine quantos metros os jogadores andaram no treino.
02. Sabendo que o perímetro de um hexágono regular é 48,6 cm. Qual é a medida de cada lado do hexágono?
ATIVIDADE

26/10

Questões sobre
Perímetro e Área de
Figuras Planas

01. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol, de base 25 m e altura 5 m?
A) A = 100m², P = 50m
B) A = 150 m², P = 60m
C) A = 125 m², P = 60 m
D) A = 120 m², P = 50 m
E) A = 130m², P = 60 m

02. Calcule o perímetro de um retângulo com 20m de comprimento e 6m de altura.

05/10
12/10

CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

19/10

Produção de
Fármacos e
Cosméticos à base
de Plantas
FERIADO

01. Complete: Todo medicamento é considerado um remédio. Porém, nem todo remédio é um
___________________.

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

01. A Biotecnologia é a união de biologia com tecnologia sendo um conjunto de técnicas que utiliza os seres
vivos, ou parte desses, no desenvolvimento de processos e produtos que tenham uma função econômica que
tragam benefícios para a sociedade.
( ) Verdadeira
( ) Falsa

FERIADO
ATIVIDADE

ATIVIDADE

26/10

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

01. Sobre genética e biotecnologia, marque a alternativa CORRETA.
A) As células nervosas são diferentes das musculares porque contêm genes diferentes.
B) As enzimas de restrição são importantes para a Engenharia Genética pois permitem a passagem de DNA
através da membrana celular.
C) Terapia gênica significa substituir o alelo anormal que causa doença pelo alelo normal.
D) A biotecnologia não permite o uso de agentes biológicos para obtenção de bens ou assegurar serviços.
PRÁTICA

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

06/10

Ginastica Circense

Ginástica Circense – o que podemos fazer em casa?
Pé de lata

SOARES

Materiais:
2 latas de achocolatado ou outra parecida.
2 pedaços de corda de náilon ou barbante com aproximadamente 1,20 m cada (tamanho varia de acordo com
o tamanho da criança).
Como fazer
1. Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o furo), sendo um em cada lado para deixar
espaço suficiente para colocar os pés.
2. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de dentro da lata.
3. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo ou tinta.
PRÁTICA
ACESSE O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=WNtUI1h5zJ8
13/20

Ginastica Rítmica
Tente realizar os movimentos proposto no vídeo.
Utilize como material para o desenvolvimento da aula uma bola.
PRÁTICA

20/10

Ginástica Artística

ACESSE O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cW9VEgpbevk
Tente realizar os movimentos proposto no vídeo.
Material utilizado:

Uma fita, ou giz que possa fazer uma marcação no chão.
PESQUISA

27/10

Ginástica Artística Regras

ACESSE O LINK: https://www.todamateria.com.br/ginastica-artistica
Escreva sobre a prova de solo uma das modalidades da ginástica artística, um pequeno texto sobre a
modalidade. Falando das regras de forma simples e objetiva.
ATIVIDADE

06/10

A ideia de número
fracionário

01. Tertulino irá viajar e deseja guardar seus CDs de arrocha em sacolas plásticas. Para guardar os CDs em
sacolas que contenham 60 unidades, serão necessárias 15 sacolas plásticas. Na mesma proporção, se os
CDs forem guardados em sacolas com 75 unidades, quantas sacolas serão necessárias?
A) 11
B) 13
C) 12
D) 14
E) 10
ATIVIDADE

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

01. No atual sistema monetário brasileiro há moedas de seis valores diferentes, representadas na figura a
seguir.

13/20

Número misto e
Frações equivalentes

No Colégio Militar do Rio de Janeiro, um aluno do 7º ano juntou 72 moedas para comprar pacotes de
figurinhas. Um oitavo do total dessas moedas é de R$ 1,00 (um real); um sexto da quantidade total é de
R$ 0,50 (cinquenta centavos); um quarto da quantidade total de moedas é de R$ 0,25 (vinte e cinco
centavos); e as restantes são de R$ 0,10 (dez centavos).
Em reais, essas moedas totalizam a quantia de
A) R$ 19,50.
B) R$ 22,80.
C) R$ 23,50.
D) R$ 23,80.
E) R$ 31,50.
ATIVIDADE

20/10

Redução de frações a
um mesmo
denominador

01. Aline comprou 4 cadernos e pagou R$ 15,00. Assinale quanto ela pagaria se tivesse comprado 16
cadernos.
A) 30.
B) 40.
C) 45.
D) 50.
E) 60.
ATIVIDADE

27/10

Multiplicação e divisão
de frações

01. Leia a tirinha a seguir.

Supondo-se que o menino alugue sua pá a 6 reais por hora e que a menina a utilize por 4 horas e 20
minutos, quanto ela lhe pagará, em reais?
A) 25
B) 26
C) 27
D) 28
ATIVIDADE
HISTÓRIA
3ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. FLÁVIO COELHO

06/10

Roma Antiga: Origens

01. Em 21 de abril de 753 a.C., foi fundada, às margens do rio Tibre, uma cidade que dominou a Europa
durante séculos: Roma. Localizada ao sul da Europa, na Península Itálica, foi a antiga capital do Império
Romano e é, hoje, capital do estado moderno da Itália.
Na forma lendária, qual o fundador de Roma?
02. Analise a imagem.

Na imagem reproduzida acima está faltando uma das classes sociais que compunha a sociedade romana
antiga. Identifique essa classe social e uma de suas características.
ATIVIDADE
01. A Grécia antiga era um amontoado de cidades-estados independentes e muitas vezes rivais. Cite as
principais polis gregas antigas.
02. Aponte exemplo da identidade cultural que havia entre os gregos antigos.

13/20

03. Os gregos antigos se envolveram em muitos conflitos, com outros povos e entre si. Cite um desses
conflitos.

20/10

Roma Antiga: A
implantação da
República em Roma

01. Magistrados romanos no início da REPÚBLICA de ROMA.

Dentre os magistrados romanos, quais as atribuições dos EDIS?
02. Descrever a principal estratégia da plebe na luta por direitos em Roma.
03. Citar uma das conquistas da Plebe na república romana.
ATIVIDADE
27/10

Roma Antiga:
Expansão e
Conquistas

01. Apontar as fases da expansão territorial romana.
02. Analise atentamente o mapa seguinte.

Descreva o que foram as Guerras Púnicas.
03. Cite uma das consequências da expansão territorial romana.
ATIVIDADE
MATEMÁTICA
4ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. WAGNER FILHO

07/10

Leitura de uma fração
e tipos de fração

01. A pegada hídrica (water footprint) é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia
produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos
de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa com o objetivo de usar a água de modo
sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica considera-se o consumo de água direta e indireta, isto

é, a água consumida do produtor ao consumidor.
Por exemplo, 17.000 litros de água são necessários para produzir 1 quilograma de chocolate, na média
mundial.
Por ser um consumidor voraz de chocolate, João estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá
exatamente 1 kg de chocolate a cada 5 dias.
Ao estudar o conceito de pegada hídrica em sua aula de Ciências, João calculou que, após um ano, a pegada
hídrica do seu consumo de chocolate será de N metros cúbicos de água, considerando a média mundial.
Assim sendo, o valor de N está mais próximo de
A) 10.
B) 100.
C) 600.
D) 1.200.
E) 6.200.
ATIVIDADE

14/20

Simplificação de
frações

01. Após fazer o curso de técnico em operador de computador no IFPE, Carlos Roberto resolveu abrir uma
microempresa especializada em consertos de notebooks. Na primeira semana, Carlos conseguiu atender 3
clientes. Como seu trabalho foi muito bom, ele foi indicado por esses clientes e, na segunda semana, atendeu
7
15 clientes; na terceira semana, atendeu
da quantidade de clientes que atendeu na segunda semana.
5
Carlos Roberto, nessas três primeiras semanas da sua empresa, atendeu
A) 25 clientes.
B) 42 clientes.
C) 35 clientes.
D) 39 clientes.
E) 28 clientes.
ATIVIDADE

21/10

Comparação de
frações e adição e
subtração de frações

01. Milena e Larissa foram a uma lanchonete logo depois da aula. Lá, pediram dois sanduíches, no valor de
R$ 7,70 cada, dois sucos, no valor de R$ 3,60 cada, e uma fatia de torta, no valor de R$ 4,40. Na hora de
pagar a conta, decidiam dividir igualmente entre elas o valor a ser pago. Cada uma possuía uma nota de
R $ 20,00. Ao chegar ao caixa para efetuar o pagamento, o responsável por receber avisou que, naquele

momento, só teria moedas de R $ 0,25 para passar troco.
Assim sendo, quantas moedas cada uma das meninas recebeu como troco?
A) 20
B) 26
C) 13
D) 8
E) 7
28/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
Exercício sobre Tópico Gramatical Estudado.
O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, que foram ensinadas pelo professor, para
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de
livros.
Sugestões de dicionários on-line:

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

Https://www.wordreference.com/enpt/
Https://www.reverso.net/text_translation.aspx?Lang=PT

07/10

Imperative Mood Imperativo (formas
afirmativa e negativa)

Complete com imperative mood nas formas afirmativa e negativa dos verbos entre parênteses:
01) ______________________a pencil. (not/to use)
02) _________________________up. (to hurry)
03) _______________________quiet. (to be)
04) ________________________the police. (not/to call)
05) ________________________your beds. (to make)
06) Please ______________________the gap. (to mind)
07) __________________dad about my accident. (not/to tell)
08) Please, ___________________in this room. (not/to smoke)
09) Let's ______________________ her mother in kitchen. (to help)
10) ________________________ your brother. (to ask)

ATIVIDADE
Exercício sobre tópico gramatical estudado.
O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, que foram ensinadas pelo professor, para
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de
livros.
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
Preencha os espaços utilizando o GENITIVE CASE (‘S):

14/20

Genitive or
Possessive case ( ‘s )
- Caso genitivo ('s)

ATIVIDADE
Leitura e Interpretação de Texto
O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor,
para resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta
de livros.
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
Leia e responda às questões sobre o texto a seguir:

21/10

Reading
Comprehension

28/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
01. Leia o texto e observe o mapa.
Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um padrão mundial de
tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, nos diversos países do mundo,
seria definido por meridianos espaçados a cada 15°, tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra
(Reino Unido).

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

07/10

Sistemas de
Orientação

Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive na cidade de
Pequim, China, recebe uma ligação telefônica, às 9h da manhã de uma segunda-feira, de Maria, que vive na
cidade de Manaus, Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou?
A) 21h do domingo.
B) 17h do domingo.
C) 21h da segunda-feira.
D) 17h da terça-feira.
E) 21h da terça-feira.

02. Em um exercício militar, ao planejar um deslocamento, o comandante responsável identificou dois pontos
para os quais deverá deslocar sua tropa. Estes pontos apresentam as seguintes coordenadas geográficas:
Ponto “A” - Latitude: 29 49 ' 30 " S

Ponto “B” - Latitude: 29 45 ' 00 " S

- Longitude: 54 54' 00" W

- Longitude: 54 55' 30" W

Após a chegada ao ponto “A”, um grupo de militares dessa tropa será deslocado para o ponto “B”, tendo que
seguir em que direção?
A) leste
B) oeste
C) nordeste
D) sudeste
E) noroeste
03. A partir da observação do planisfério abaixo somente podemos afirmar que:

A) O continente americano é atravessado por diversas linhas de latitude norte e sul.
B) A África é um continente cuja maior parte encontra-se na latitude oeste da Terra.
C) A Ásia encontra-se a oeste da Europa, que por sua vez está ao norte da África.
D) A Oceania possui as linhas de mais elevados valores de latitude e longitude.
E) A América do Sul estende-se pelos hemisférios ocidental e oriental da Terra.
ATIVIDADE
01. Os moradores de Utqiagvik passaram dois meses quase totalmente na escuridão
Os habitantes desta pequena cidade no Alasca – o estado dos Estados Unidos mais ao norte – já estão
acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil
habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de
janeiro de 2019, às 13 h 04 min (horário local).

14/20

Elementos
Cartográficos

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 16 maio 2019 (adaptado).

O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela
A) continentalidade.
B) maritimidade.
C) longitude.
D) latitude.
E) altitude.
02. Maria, Carlos e Marcelo são amigos que vivem em países diferentes. A cidade onde vive Maria está
localizada a 150º leste de Greenwich, Carlos reside em uma cidade que se encontra a 45º a oeste da cidade
de Maria, já Marcelo está a 10º oeste de Greenwich.
Considera-se que no Meridiano Inicial são 18 horas do dia 5 de dezembro, a hora legal e o dia nas cidades de
Maria, Carlos e Marcelo são, respectivamente:
A) 4h do dia 06/12; 1h do dia 06/12 e 8h do dia 05/12.
B) 4h do dia 06/12; 1h do dia 06/12 e 18h do dia 05/12.
C) 4h do dia 05/12; 1h do dia 05/12 e 18h do dia 06/12.
D) 18h do dia 05/12; 1h do dia 06/12 e 4h do dia 06/12.
E) 18h do dia 06/12; 1h do dia 05/12 e 4h do dia 05/12.
03. Observe as figuras:

A quantidade de radiação solar incidente afeta
A) as estações do ano.
B) o eclipse solar.
C) o movimento de translação.
D) o movimento de rotação.
E) o efeito estufa.
ATIVIDADE
21/10

Escalas

01. Leia o texto, observe a imagem e analise as informações que ela apresenta.
A determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto de referência particular. Desde a
Antiguidade, os gregos imaginaram um sistema universal de referência. Dicearco (350-290 a.C.), um discípulo
de Aristóteles, foi o precursor do sistema de coordenadas geográficas.

MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo:
Moderna, 2005, p. 36.

Sobre o tema proposto, é correto afirmar que:
A) os meridianos são círculos imaginários da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação, ou eixo
polar; os meridianos são horizontais e equidistantes.
B) o meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios: o Leste ou Ocidental e o Oeste ou
Oriental.
C) o Equador, principal paralelo, divide o globo terrestre em dois hemisférios: o leste ou Setentrional e o oeste

ou Meridional.
D) no Brasil, o Trópico de Câncer (2327 'S) passa pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São
Paulo; ele determina a subtropicalidade na Região Sul do Brasil e estabelece as características climáticas
do estado de Santa Catarina.
E) o Brasil é um país predominantemente tropical e com a maior parte do seu território no hemisfério
meridional.
02. Terremoto de 6,9 graus abala leste do Japão
Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta
de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa.

O tremor, às 9h19min no horário local, ocorreu a 400 km de profundidade no oceano Pacífico, a cerca de 600
km ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram.
(Jornal Zero Hora, 03/09/2013.)

Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude de 135º Leste,
podemos dizer que, no horário de Brasília (45º Oeste), o incidente ocorreu às:
A) 07h19min do dia seguinte
B) 19h19min do dia anterior
C) 09h19min do dia anterior
D) 06h19min do dia seguinte
E) 21h19min do dia anterior
03. (C2 H6)

Disponível em: https://pt.slideshare.net/maigon Acesso: 10 fev. 2020
O sensoriamento remoto é uma técnica utilizada pela Cartografia para analisar e interpretar o espaço
geográfico e consiste em um conjunto de técnicas que permitem ao homem detectar um objeto sem que haja
contato físico com ele.

Os materiais utilizados por esta técnica são:
A) Telescópio, bússola e clinômetro.
B) Astrolábio, satélites e altímetro.
C) Fotos aéreas, imagens de radar e de satélites.
D) Cartas marítimas, cartas náuticas e radares.
E) Termógrafos, bússolas e curvímetros.
28/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
Leitura e Interpretação de Tirinhas
01.

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

01/10

Tirinhas

Com base no tipo de balão presente na tirinha, observa-se que eles indicam
A) ideias das personagens.
B) pensamentos das personagens.
C) falas das personagens.
D) sentimentos das personagens.

02.

O texto mostra a conversa entre Helga e seu marido, Hagar. A resposta do marido revela que ele
A) trabalha demais todos os dias.
B) não gosta muito de dormir.
C) NÃO gosta de trabalhar.
D) cumpre sempre o que promete.
01.

08/10

Tirinhas

Sobre a tirinha é correto afirmar que a personagem Malfada
A) Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo “indicador” no primeiro e no último quadrinho.
B) Mafalda não sabe a importância do dedo indicador.
C) A expressão “dedo indicador” é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha.
D) Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão “indicador de desemprego”
02.

A atitude de Romeu em relação a Dalila revela:
A) compaixão.
B) companheirismo.
C) insensibilidade.
D) revolta.
15/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
01.

22/10

Tirinhas

No segundo quadrinho, pode-se deduzir pela fala da personagem que
A) não existem maridos perfeitos.
B) não há segredos para um casamento perfeito.
C) não há mulheres felizes.
D) não há homens infelizes.

02.

Pela resposta do Garfield, as coisas que acontecem no mundo são
A) assustadoras.
B) corriqueiras.
C) curiosas.
D) naturais.
ATIVIDADE
29/10

Tirinhas
01.

A tira é engraçada pelo fato de que
A)
B)
C)
D)
02.

mostra uma menina com roupa de adulto.
exibe características da menina.
há balões de diferentes formatos.
brinca com uma situação real.

O texto tem a finalidade de
A) informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico.
B) informar sobre a dificuldade de vagas de emprego para deficientes.
C) despertar a sensibilidade artística e a criatividade.
D) chamar a atenção para um problema social.
ATIVIDADE
01.

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

01/10

Orações
Coordenadas

Na fala do sargento há emprego de duas conjunções. São elas, respectivamente, conjunções
A) aditiva e conclusiva.
B) adversativa e alternativa.
C) explicativa e conclusiva.
D) aditiva e adversativa
02. Qual das alternativas a seguir foi analisada incorretamente quanto às orações coordenadas.
A) Correu, venceu, mas não foi premiado. (Duas orações assindéticas e uma sindética)
B) Tentou roubar um carro, mas foi pego. (Uma assindética e uma sindética)
C) Visitou a mãe, pagou-lhe o combinado e foi descansar. (Duas assindéticas e duas sindéticas)
D) Foi elogiada e emocionou-se. (Uma assindética e uma sindética)

ATIVIDADE
Leia a tirinha e responda a questão 01 e 02.

08/10

Estudo de Texto
Período
Simples/Oração
Absoluta

01.Quanto às ideias apresentadas na tira, marque a opção correta.
A) É importante adquirir aparelhos com grande quantidade de memória, para garantir a segurança das
informações recebidas.
B) É necessário substituir cada vez mais rápido o uso da memória humana pelos aparelhos eletrônicos, pois
eles são muito mais eficientes.
C) É assustador como as novas tecnologias surgiram e ganharam o lugar das agendas e pastas de arquivo,
que ocupavam muito espaço em casa.

D) É vantajoso deixar de usar os aparelhos eletrônicos, pois eles trazem muitos prejuízos para a vida do
homem moderno.
E) É importante saber usar as novas tecnologias em nosso benefício, no entanto o uso exagerado pode nos
prejudicar.
02. No 1º quadrinhos encontra-se:
A)
B)
C)
D)
15/10

FERIADO

22/10

Leitura e
Interpretação de
Texto Orações
Subordinadas
Substantivas

Um período composto
Uma oração coordenada sindética
Uma oração coordenada assindética
Um período simples.

FERIADO
ATIVIDADE

02.

Retire da tirinha uma oração subordinada substantiva.

29/10

Leitura e
Interpretação de
Texto: Revisão de
Orações
Coordenadas e

ATIVIDADE
Texto para a questão 01 e 02.
Alergia, alegria
São palavras parecidas

Subordinadas

com sentido diferente:
uma coça e faz ferida,
a outra deixa contente.
A primeira só perturba,
dela a gente quer fugir.
A segunda é o contrário,
todo mundo quer sentir.
A primeira não tem jeito,
não deixa ninguém em paz.
A segunda é uma festança,
que bem a segunda faz!
Entre as duas, fique atento,
a diferença é total:
uma é doce sentimento,
outra só quer fazer mal.
A primeira é uma doença,
como custa para sarar!
A segunda é uma delícia,
dá vontade de cantar!
(AZEVEDO, Ricardo e outros. Um poema puxa o outro. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002, p.31)
01. O poema retrata
A) apenas os significados positivos da palavra alegria.
B) apenas os significados negativos da palavra alergia.
C) os significados negativos da alergia e positivos da alegria.
D) os significados positivos e negativos das palavras alegria e alergia
02. No trecho "Não gostaram da prova, muito menos da nota.” As palavras sublinhadas expressam:
A) adição.
B) oposição
C) conclusão.
D) explicação

ATIVIDADE
01. O algodão, usado para usado depois de tratado na indústria têxtil é...
02/10

Materiais Sintéticos

A) um material sintético
B) um material natural
C) um material manufaturado
D) um material solúvel
ATIVIDADE

09/10

Produção de
Fármacos e
Cosméticos à base
de Plantas

CIENCIAS
6ª FEIRA
(13:00 ÀS 13:30)
PROF. TERCIO
CÂMARA

01. Complete: O estabelecimento que se destina a comercialização de fármacos em suas embalagens
originais e correlatos é intitulado Drogaria. Quando são oferecidos serviços de manipulação o estabelecimento
passa a denominar-se _________________________.
ATIVIDADE

16/10

Produção de
Fármacos e
Cosméticos à base
de Plantas

01. Quando tomamos um medicamento antiulceroso, temos uma associação do mesmo com a vitamina __ e
devido a isso devemos fazer uma suplementação e/ou alimentarmos de alimentos ricos para evitar sintomas
como fadiga e __.
A) B9 ; pressão baixa
B) B12 ; refluxo
C) B7 ; dores de cabeça
D) B12 ; anemia
ATIVIDADE

23/10

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

01. As enzimas de restrição permitem:
A) Inibir a síntese de RNA a partir de DNA.
B) A passagem de DNA através da membrana celular.

C) Cortar DNA onde ocorrem sequências específicas de bases.
D) Modificar sequências de bases do DNA.
ATIVIDADE
01. Entre vários grupos de micro-organismos existe um que é representado por seres unicelulares procariontes
que podem ser utilizados na produção industrial de insulina humana. Esse grupo é constituído por:
30/10

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

A) Bactérias.
B) Fungos.
C) Protozoários.
D) Vírus.
ATIVIDADE
01. Analise a imagem

ARTE
6ª FEIRA
(13:30 ÀS 14:00)
PROF. MARÍLIA
FERREIRA

02/10

Arte – conceito,
surgimento e os sete
tipos de Arte

Disponível em https://www.guiadoscuriosos.com.br/wp-content/uploads/2019/04/31511.jpg Acesso em 23 set

2020
A imagem a acima é um exemplo de:
A) cinema.
B) arte rupestre.
C) arte grega.
D) arte bizantina.
E) arte clássica.
02. Qual das artes utiliza essencialmente o som?
A)
B)
C)
D)
E)

Arquitetura.
Pintura.
Música.
Arte cênica.
Instalação.

ATIVIDADE
01. Quais são as sete artes consideradas na lista clássica de numeração?
A)
B)
C)
D)
09/10

Os sete tipos de Arte:
música e artes
cênicas

música, arte cênica, pintura, escultura, arquitetura, literatura e cinema.
Música, futebol, grafite, escultura, arquitetura, literatura e cinema.
Histórias em quadrinhos, arte cênica, pintura, escultura, arquitetura, literatura e cinema.
Música, arte cênica, pintura, escultura, arquitetura, videogames e cinema

02. Qual desses tipos de arte é considerada a segunda arte?
A)
B)
C)
D)
E)

Música.
Arte cênica.
Pintura.
Escultura.
Arquitetura.

ATIVIDADE
01.

Disponível em https://www.guiadoscuriosos.com.br/wp-content/uploads/2019/04/31511.jpg Acesso em 23 set
2020
16/10

Os sete tipos de Arte:
pintura, escultura e
arquitetura

A imagem a acima é um exemplo de
A)
B)
C)
D)
E)

cinema.
pintura.
arquitetura.
escultura.
artes cênicas.

02. Qual o projeto de Oscar Niemeyer é reconhecido como o mais importante em território brasileiro?
A)
B)
C)
D)
E)

Teatro municipal de São Paulo em São Paulo.
Edifício do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro.
A construção de Brasília no Brasil.
Pirâmide do Louvre, em Paris na França.
Igreja de São Francisco, em São João Del-Rei, Minas Gerais.

ATIVIDADE
01. Qual o gênero artístico que proporcionou a popularidade dos super-heróis?

23/10

Os sete tipos de arte:
cinema e novas artes
(fotografia e hq)

A)
B)
C)
D)
A.

Iluminuras.
Videogames.
Comédia de ação.
Comédia romântica.
Histórias em quadrinhos.

02. Que linguagem artística é representada com o uso de pigmentos ou corantes em várias superfícies?
A)
B)
C)
D)
E)

Pintura.
Desenho.
Escultura.
Caligrafia.
Performance.

ATIVIDADE
01. A arte conceitual é um movimento artístico contemporâneo que se caracteriza por

30/10

Os sete tipos de Arte:
novas artes
(videogame e
webarte)

A)
B)
C)
D)
E)

estimular o consumo.
expressar imagens surreais.
retratar imagens com realismo.
criticar o consumo e expressar ideia analítica.
provocar uma análise direta, formal e concisa.

02. Que estilo artístico contemporâneo é considerado o mais urbano e mais democrático?
A)
B)
C)
D)
E)

Intervenção.
Performance.
Instalação.
Escultura.
Grafite.

01. A madeira se aproveita tal como é retirado das árvores é...

02/10

Materiais Sintéticos

A) um material manufaturado
B) um material natural
C) um material sintético
D) um animal material
ATIVIDADE
01. O responsável pelo efeito farmacológico em um medicamento é chamado de:

09/10
OFICINA DE CIÊNCIAS
6ª FEIRA
(14:00 ÀS 14:30)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

Produção de
Fármacos e
Cosméticos à base
de Plantas

02. Biodisponibilidade é:
A) a quantidade de fármaco que chega inalterado na circulação
B) a quantidade de fármaco que é ligada às proteínas plasmáticas
C) a quantidade de fármaco perdida durante a absorção
D) a quantidade de fármaco que está na forma farmacêutica
ATIVIDADE

16/10

Produção de
Fármacos e
Cosméticos à base
de Plantas

01. Como são feitos os materiais Sintéticos?
02. Faça a distinção entre plástico sintético e plástico natural
ATIVIDADE

23/10

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

01. Determinadas plantas para se protegerem de predadores produzem inibidores de proteases que dificultam a
digestão de proteínas pelos insetos. O homem, utilizando-se da biotecnologia, inseriu o gene da resistência a
insetos em algumas plantas de seu interesse. Esses novos cultivares são denominados organismos
A)Híbridos.
B)Transgênicos.

C)Translocados.
D)Pleiotrópicos.
ATIVIDADE
01. Com relação aos produtos transgênicos, é correto afirmar que:

30/10

Biotecnologia com
Plantas e
Microrganismos

A) Devem ser evitados uma vez que, por apresentarem composição química modificada, não são produtos
biodegradáveis.
B) São produtos indicados para pessoas com excesso de peso, pois apresentam número reduzido de calorias.
C) Encontram-se representados por seres vivos que durante o processo de alimentação incorporam material
genético dos organismos ingeridos.
D) São organismos que possuem parte de sua informação genética proveniente de outro ser vivo.

