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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos
os dias da semana, assim como no ambiente escolar.
Sábado
31/10
ARTE
Ensinar para ao aluno, afim de que o mesmo possa definir e exemplificar o termo “perspectiva”, baseado no percurso de
alguns artistas, identificando os diferentes tipos de perspectiva.
ENSINO RELIGIOSO
Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em
diferentes tempos, espaços e territórios.

Segunda-Feira
02/11
LÍNGUA
PORTUGUESA
Oferecer aos alunos
a oportunidade de
refletir, estimular e
desenvolver
a
criatividade
e
a
construir
conhecimentos,
a
partir dos anúncios
publicitários;
GEOGRAFIA
Entender sobre o
Apartheid
e
a
política racial da
África.

Segunda-Feira
09/11
LÍNGUA
PORTUGUESA
Oferecer aos alunos
a oportunidade de
refletir, estimular e
desenvolver
a
criatividade
e
a
construir
conhecimentos,
a
partir dos anúncios
publicitários;
GEOGRAFIA
Compreender
o
processo
de
desertificação e da
ocupação humana
na África.

Terça-Feira
03/11
MATEMÁTICA
Retomar a ideia de
media ou media
aritmética
HISTÓRIA
Compreender
o
que foi a Guerra
Fria e conhecer os
principais
acontecimentos
que marcam esse
período histórico.

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
Quinta-feira
04/11
05/11
CIÊNCIAS
LINGUA
Levar ao aluno a PORTUGUESA
compreender
o Oferecer aos alunos
que são átomos.
a oportunidade de
refletir, estimular e
INGLÊS
Reconhecer
e desenvolver
a
distinguir os usos criatividade
e
a
das vozes verbais construir
no
presente conhecimentos,
a
simples, contínuo partir dos anúncios
e perfeito.
publicitários;
EDUCAÇÃO FÍSICA
Analisar
e

Sexta-Feira
06/11
MATEMÁTICA
Compreender a
media aritmética
ponderada.
INGLÊS
Compreender a
estrutura da voz
passiva
no
passado simples,
contínuo
e
perfeita.

interpretar as regras
do jogo de handebol.

Terça-Feira
10/11
MATEMÁTICA
Compreender
e
calcular
a
mediana
HISTÓRIA
Compreender
o
que foi a Guerra
Fria e conhecer
os
principais
acontecimentos
que marcam esse
período histórico.

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
Quinta-feira
11/11
12/11
CIÊNCIAS
LINGUA
Levar ao aluno a PORTUGUESA
compreender
a Fazer
uso
tabela periódica.
consciente
da
regência
nominal
INGLÊS
Compreender
a em situações de
estrutura da voz fala e escrita nas
passiva no futuro
quais ela deve ser
usada.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Analisar
e
interpretar

Sexta-Feira
13/11
MATEMÁTICA
Conhecer
e
calcular a moda
ARTE
Fazer com que o
aluno

saiba

desenhar
perspectiva.

com

Sábado
07/11
LÍNGUA
PORTUGUESA
Oferecer
aos
alunos
a
oportunidade de
refletir, estimular
e desenvolver a
criatividade e a
construir
conhecimentos, a
partir
dos
anúncios
publicitários;
CIÊNCIAS
Levar ao aluno a
compreender
o
que são átomos
Sábado
14/11
GEOGRAFIA
Entender sobre
divisões
regionais
da
África.
INGLÊS
Revisar
características
específicas
da
língua no uso
dos
Phrasal
verbs.

as

regras do jogo de
handebol.
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Segunda-Feira
16/11
LÍNGUA
PORTUGUESA
Fazer
uso
consciente
da
regência
nominal
em situações de fala
e escrita nas quais
ela deve ser usada.
GEOGRAFIA
Compreender sobre
a partilha da África
e seus objetivos.

Terça-Feira
17/11
MATEMÁTICA
Usar o princípio
multiplicativo
para
resolver
situaçõesproblemas.
HISTÓRIA
Compreender
o
que foi a Guerra
Fria e conhecer os
principais
acontecimentos
que marcam esse
período histórico.

Segunda-Feira
23/11
CIÊNCIAS
Levar ao aluno a
compreender
o
que são ligações
químicas.
ENSINO
RELISOSO
Reconhecer e
cuidar de si, do
outro, da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de valor
da vida.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
Quinta-feira
18/11
19/11
CIÊNCIAS
EDUCAÇÃO
Levar ao aluno a FISICA
compreender
a Analisar
e
tabela periódica.
interpretar
as
INGLÊS
Revisar, os verbos regras do jogo de
should,
must,
handebol.
have to, may e
might para indicar GEOGRAFIA
recomendacao,
Compreender sobre
necessidade
ou a partilha da África
obrigacao
e e seus objetivos.
probabilidade.

QUARTA
Terça-feira
24/11
LINGUA
PORTUGUESA
Fazer
uso
consciente
da
regência
nominal
em situações de
fala e escrita nas
quais ela deve ser
usada.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Analisar
e
interpretar

as

SEMANA
Quarta-Feira
25/11
MATEMÁTICA
Conhecer
e
compreender
a
probabilidade.
HISTÓRIA
Compreender o que
foi a Guerra Fria e
conhecer
os
principais
acontecimentos que
marcam
esse
período histórico.

Sexta-Feira
20/11
ARTE
Fazer com que o
aluno
saiba
desenhar com a
técnica
da
perspectiva.
ENSINO
RELIGIOSO
Reconhecer e
cuidar de si, do
outro, da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de
valor da vida.

Sábado
21/11
MATEMÁTICA
Conhecer
e
compreender a
probabilidade.
HISTÓRIA
Compreender o
que foi a Guerra
Fria e conhecer
os
principais
acontecimentos
que
marcam
esse
período
histórico.

Quinta-feira
26/11
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer
as
posições
dos
jogadores
de
handebol
identificando suas
características.
ARTE
Fazer com que o
aluno
saiba
desenhar com a
técnica
da
perspectiva.

regras do jogo de
handebol.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

02/11

Anúncio Publicitário
O anúncio publicitário (ou simplesmente publicidade) é um gênero
textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculado pelos
meios de comunicação de massa: jornais, revistas, televisão, rádio e
internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas
ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, etc. A principal característica
desses

tipos

de

textos

são

precisamente

o

convencimento

do

consumidor para a compra de um produto ou serviço.
Os

publicitários,

ou

seja,

aqueles

que

produzem

os

anúncios

publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo,
uso de imagens, de linguagem simples e humor. Note que esse tipo de
texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto,
são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que
oferece ordem: Compre! Veja! Analise! De acordo com as funções da
linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a
função conativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de
convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores.
Podem ser textos verbais (palavras) e não verbais (uso de imagens), e
ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pelo rádio.
Características do Anúncio Publicitário
As principais características do Anúncio Publicitário são:
Caráter comercial
Linguagem verbal e não verbal
Linguagem simples
4
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Textos relativamente curtos
Textos persuasivos e atrativos
Humor, ironia e criatividade
Verbos no modo imperativo
Figuras e vícios de linguagem
Uso de cores, imagens, fotografias

ATIVIDADE 02

05/11

1. Os anúncios são dirigidos a um público-alvo.
a) Qual é o público-alvo do núncio?
____________________________________________________________

b) Como você chegou a essa conclusão?
____________________________________________________________
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2. Identifique no texto:
a) o produto oferecido: ___________
b) há quantos anos o produto é ofertado? _____________________

3. Por que aparece no texto o nome Eduardo Guedes? Explique qual é a
importância dessa informação?
___________________________________________________________
4. Qual palavra do anúncio pode ser lida de duas formas diferentes?
_____________________________________________________________
5. Qual é a ambiguidade presente no anúncio?
____________________________________________________________

ATIVIDADE 03

07/11

1ª) O anúncio publicitário é um
texto que tem, em geral, como
objetivo, promover o nome de uma
empresa, de um produto ou/e de
uma ideia. Qual a finalidade do
anúncio em estudo?
__________________________________
_________________________________
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2ª) Quem é o responsável pela publicação desse anúncio?
___________________________________________________________________
3ª) Que recursos foram empregados visando ao sucesso do propaganda?
___________________________________________________________________
4ª) Qual a tipologia do texto em estudo?
___________________________________________________________________
ATIVIDADE 04

09/11

Agora é sua vez, com base nos estudos feitos acima, sobre anúncio
publicitário, faça o seu próprio anúncio, invente um produto e faça a
propaganda, tentando convencer seu público alvo:
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ATIVIDADE 05

12/11

O QUE É REGÊNCIA NOMINAL?
Sempre

que

o

termo

regente

for

um substantivo,

adjetivo

ou

advérbio (um nome), estamos falando de regência nominal. Nesse caso,
é necessário o uso de preposição entre o termo regente e o termo regido.
O exemplo que citamos no tópico anterior trata-se de um caso de
regência nominal! Então, vamos continuar com ele para você entender
melhor:
“As estratégias de ensino devem ser pensadas de forma criativa
pelos educadores”
Já vimos aqui que:
- Estratégias é o termo regente;
- Ensino é o termo regido.
Logo, a preposição é o termo “de”, que serve justamente para conectar
os dois elementos garantindo o entendimento da oração.
Na regência nominal, as preposições podem ser utilizadas de forma
simples, contraídas ou combinadas com artigos ou pronomes. As
preposições mais comuns em nesse caso são:


De;



Para;



A;



Com;



Em;



Por.

Vamos conferir mais um exemplo?
“Ela se sentiu apaixonada pelo parque”
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Termo regente: apaixonada
Termo regido: parque
Preposição: pelo (contração de “por”+“o”)
Obs: Se esse conteúdo não foi o suficiente, procure vídeos na
internet, ou entre em contato com seu professor, estamos à
disposição para lhe ajudar!!

ATIVIDADE 06

16/11

a) Qual o principal tema tratado nessa tirinha?

a) Essa mensagem tem sentido mais humorístico ou mais
irônico?

b) Reescreva

expressão

“viciados

em

luzes

piscantes”

substituindo “luzes piscantes” por outro termo que tenha
sentido semelhante ao empregado nesse quadrinho.
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ATIVIDADE 07

24/11

Leia:
Por que o cachorro é o melhor amigo do homem?
Os cães gostam de viver em grupo. Mesmo os antepassados
selvagens desses bichos viviam em grupos, protegiam uns aos outros e
mostravam sentimentos de lealdade, obediência e carinho, dando
lambidas e se encostando nos companheiros para dormir. Eles se
adaptaram muito bem ao convívio das pessoas porque têm uma grande
capacidade _____ aceitar liderança, que no caso dos bichinhos de
estimação vem do dono. Além disso, eles são tão adaptáveis quanto os
homens, sentindo-se bem em qualquer lugar. No passado eles foram se
aproximando dos humanos e passaram a ser alimentados por eles. Em
troca, ofereciam sua proteção e carinho.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>.

Questão 1 – Aponte a frase que foi transcrita incorretamente em
relação à regência nominal:
(

) “Mesmo os antepassados selvagens desses bichos viviam em

grupos [...]
(

) “Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas [...]”

(

) “Em troca, ofereciam sua proteção e carinho.”

Questão 2 – Reescreva a frase, apontada acima, em consonância com a
norma culta:
______________________________________________________________________
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Questão 3 – No fragmento “[...] e mostravam sentimentos de lealdade,
obediência [...]”, o termo regente é:
(

) o nome “sentimentos”.

(

) o nome “lealdade”.

(

) o nome “obediência”.

Questão 4 – A fim de estabelecer a correta relação de regência nominal,
o espaço indicado no texto deve ser preenchido com a preposição:
(

) por

(

) em

(

) de

Questão 5 – Na passagem “[...] no caso dos bichinhos de estimação vem
do dono ”, o termo “dos”, que rege o nome “caso”, é resultado da
contração:
(

) da preposição “em” com o artigo definido “os”.

(

) da preposição “de” com o artigo definido “os”.

(

) da preposição “de” com o pronome oblíquo “os”.
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

03/11

Media Aritmética Simples ou simplesmente media.
A Média Aritmética ou media de um conjunto de dados é obtida
somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número
de dados desse conjunto.
Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os
valores são relativamente uniformes.
Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece os resultados
mais adequados.
Isso porque todos os dados possuem a mesma importância (peso).
Fórmula

Onde,
Ms: média aritmética simples
x1, x2, x3,...,xn: valores dos dados
n: número de dados
Exemplo: Sabendo que as notas de um aluno foram: 8,2; 7,8; 10,0; 9,5;
6,7, qual a média que ele obteve no curso?

1-Na disciplina de matemática Eloisa obteve as notas 5,0; 6,5; 8,3; e
3,8. Qual será a media aritmética de Eloisa?

2-Um time de futebol já disputou 7 partidas em um campeonato e
marcou 2, 2, 1, 1, 4 e 2 gols neles. Calcule e media do número de gols
marcado por partida.
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3-Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes
idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe?
4-Veja os gastos de uma pessoa com alimentação de segunda-feira a
sábado, em determinada semana.
Dia da Semana
Valor em Reais (R$)
Segunda-feira
R$ 12,00
Terça-feira
R$ 15,00
Quarta-feira
R$ 10,00
Quinta-feira
R$ 14,00
Sexta-feira
R$ 13,00
Sábado
R4 14,00
Calcule a media diária de gastos.

ATIVIDADE 02

06/11

Média Aritmética Ponderada
A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada
valor do conjunto de dados pelo seu peso.
Depois, encontra-se a soma desses valores que será dividida pela
soma dos pesos.
Fórmula

Onde,
Mp: Média aritmética ponderada
p1, p2,..., pn: pesos
x1, x2,...,xn: valores dos dados
Exemplo:
Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas,
indique qual a média que o aluno obteve no curso.
Disciplina
Matemática
Língua Portuguesa
Educação Física
Geografia

Nota
8,2
10,0
9,5
7,8

Peso
3
2
4
2

Disciplina
História
Inglês
Arte

Nota
10,0
9,5
6,7

Peso
2
3
4
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5-Calcule a media aritmética ponderada de:
a) Pedro = 5,0 (peso 2), 8,0 (peso 3) e 10 ( peso 1)
b) Joice = 6,5 ( peso 2), 7,0 (peso 3) e 9,5 (peso 1)
c) Paulo = 4,5 (peso 2), 6,5 (peso 3) e 8,5 ( peso 1)
d) Qual dos três obteve maior media ponderada?

ATIVIDADE 03

10/11

Mediana
A Mediana (Md) representa o valor central de um conjunto de
dados. Para encontrar o valor da mediana é necessário colocar os
valores em ordem crescente ou decrescente.
Quando o número elementos de um conjunto é par, a mediana é
encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores
são somados e divididos por dois.
Exemplos
1) Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um
grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram: 1,54 m;
1,67 m, 1,50 m; 1,65 m; 1,75 m; 1,69 m; 1,60 m; 1,55 m e 1,78 m, qual
o valor da mediana das alturas dos alunos?
Solução
Primeiro devemos colocar os valores em ordem. Neste caso,
colocaremos em ordem crescente. Assim, o conjunto de dados ficará:
1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78
Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número
ímpar, então a mediana será igual ao 5º elemento, ou seja:
Md = 1,65 m
2) Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: (32, 27,
15, 44, 15, 32).
Solução
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Primeiro precisamos colocar os dados em ordem, assim temos:
15, 15, 27, 32, 32, 44
Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número
par, a mediana será igual a media dos elementos centrais, ou seja:

6-As pontuações de 0 a 100 obtidas por 21 alunos em um teste foram:
71, 40, 86, 55, 63, 70, 44, 90, 37, 68, 53, 55, 57, 60, 82, 91,62, 72, 56,
42, 56. Determine a mediana desses valores:

7-Em um grupo de pessoas, as idades são: 13, 20, 18, 14, 17, 16 e 19
anos. Qual é a mediana dessas idades?

ATIVIDADE 04

13/11

Moda
A Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de
dados, sendo assim, para defini-la basta observar a frequência com que
os valores aparecem.
Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta
duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes.
Exemplo
Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes
números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o
valor da moda desta amostra?
Solução
Observando os números vendidos notamos que o número 36 foi o
que apresentou maior frequência (3 pares), portanto, a moda é igual a:
Mo = 36
8-Qual é a moda de um grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1 e 6
anos?
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9-Cleber registrou, durante 10 dias, o intervalo de tempo gasto para ir
de casa à escola: 15 min, 14 min, 18 min, 15 min, 14 min, 25 min, 16
min, 15 min, 15 min e 16 min. Qual foi a moda do intervalo de tempo
gasto por dia?

ATIVIDADE 05

17/11

Princípio multiplicativo da contagem
Possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza.
Quando dizemos: Pode ser que chova hoje! Há possibilidade de chuva,
mas não é certeza que vai chover.
Imagine que você jogou uma moeda para cima, nesse caso há
duas possibilidades, ela pode cair do lado cara ou coroa.
A mesma ideia para um jogo de dado: ao lançar um dado temos
seis possibilidades para o lado que cairá para cima, como mostra a
imagem.

Dado: 6 faces e 6 possibilidades
Assim, podemos desenvolver nosso Raciocínio Combinatório
que é a maneira de calcular o número total de possibilidades de um
caso.
Os problemas de contagem estão presentes no cotidiano, por
exemplo, no planejamento de pratos em um cardápio, a combinação de
números em um jogo de loteria, nas placas dos veículos, entre inúmeras
outras situações.
A ideia é a seguinte: Imagine que você tenha 3 calças, 5 camisas e
2 sapatos e queira saber quantas são as combinações possíveis
utilizando essas peças.
Para isso basta efetuar a multiplicação, assim: 5.3.2 = 30
possibilidades de combinações. Esse é chamado de princípio
multiplicativo.
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Exemplo 1: Quantos números de dois algarismos distintos podemos
formar com os dígitos: 3,5,7 e 6?
Então são 4 possibilidades para as dezenas, são quatro dígitos
diferentes, e para as unidades serão 3, pois não queremos repetidos,
portanto:
4 . 3 = 12 números de dois algarismos distintos.
Exemplo 2: Ao lançar uma moeda e um dado, quantas são as
possibilidades?
*Moeda = 2 possibilidades = cara e coroa.
*Dado = 6 possibilidades = números de 1 a 6.
Observe que o evento tem 2 etapas, com 2 possibilidades em uma
e 6 possibilidades em outra, totalizando 12 possibilidades. (2.6 = 12)
Outra forma de demonstrar o resultado é fazendo um diagrama de
árvore.

10-De quantas maneiras diferentes uma pessoa que tem 5 camisas, 3
calças e 2 pares de meia e 2 pares de sapato pode se vestir?

11-Em um restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e
3 tipos de sobremesa. Quantas possibilidades temos para fazer uma
refeição com 1 salada, 1 prato quente e 1 sobremesa?

12-Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes quantas e quais
as possibilidades de resultado?
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13-Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Responda cada um
dos itens abaixo:
a) Quantos números de 2 algarismos podemos formar?

b) Quantos números de 2 algarismos distintos (diferentes) podemos
formar?

c) Quantos números pares de 2 algarismos podemos formar?

d) Quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar?

14-Usando somente os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7:
a) Quantos números de três algarismos podemos formar?

b) Quantos números de três algarismos distintos podemos formar?

ATIVIDADE 06

21/11

Probabilidade
Probabilidade, do mesmo jeito que a Possibilidade, é qualquer
coisa que pode acontecer. Só que na Probabilidade tem-se uma
estimativa de quanto pode e quanto não pode acontecer.
A probabilidade, portanto, representa a chance de determinado
evento ocorrer por meio de um número, que é obtido pela razão entre o
número de casos favoráveis e o número de casos possíveis.
Espaço amostral
Espaço amostral é o nome dado ao conjunto de resultados
possíveis de um evento aleatório. Dentro do espaço amostral são
colocados TODOS os resultados possíveis. No lançamento de um dado,
por exemplo, o espaço amostral é composto pelos números naturais de
1 a 6 e possui 6 elementos.
O número de elementos do espaço amostral pode ser obtido por
algum processo de contagem.
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O espaço amostral é um conjunto representado pela letra grega Ω, e
seu número de elementos é representado por n(Ω).
No caso da moeda, por exemplo:
50% de sair cara e 50% de sair coroa.
Por que 50%?
A probabilidade de sair coroa é uma de duas possibilidades.
Representamos 1/2 = 0,5
Multiplicamos por 100 para obter o valor em porcentagem: 0,5
x 100 = 50
Vamos calcular a probabilidade: Ao atirar um dado, qual a
probabilidade de sair o lado 5 voltado para cima?
O dado possui 6 lados, o lado 5 é uma possibilidade desses seis
lados, então representamos pela fração 1/6 = 0,16 x 100 = 16%.
A probabilidade de sair o lado 5 para cima é de 16%.
Fórmula da Probabilidade
Em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um
evento são igualmente prováveis.
Sendo assim, podemos encontrar a probabilidade de ocorrer um
determinado resultado através da divisão entre o número de eventos
favoráveis e o número total de resultados possíveis:
Sendo:
p(A): probabilidade da ocorrência de um evento A.
n(A): número de casos que nos interessam (evento A).
n(Ω): número total de casos possíveis
Exemplo 1: Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de
sair um número menor que 3?
Solução
Sendo o dado perfeito, todas as 6 faces têm a mesma chance de
caírem voltadas para cima. Vamos então, aplicar a fórmula da
probabilidade.
Para isso, devemos considerar que temos 6 casos possíveis (1, 2,
3, 4, 5, 6) e que o evento "sair um número menor que 3" tem 2
possibilidades, ou seja, sair o número 1 ou o número 2. Assim, temos:

( )
( )

( )
( )

=
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( )
15-Descreva o espaço amostral considerando o lançamento de um dado
de 6 faces:
Ex.: a) Obter um primo:
Resposta: {2, 3, 5}
b)
c)
d)
e)

Obter
Obter
Obter
Obter

um
um
um
um

número
número
número
número

par:
ímpar:
maior do que 3:
menor do que 7:

16-Lucia lançou um dado de 6 faces:
a) Qual a probabilidade de ela obter um número par?
b) Qual a probabilidade de sair um número ímpar?

ATIVIDADE 07

25/11

17-Cinco bolas numeradas de 1 a 5 são colocadas em uma urna e 1
bola é sorteada. Determine a probabilidade de sortear uma com um
número:
Ex.: a) par

Resposta:

(

= 40%

)

b)ímpar
c) Primo
d) Menor que 5
e) Maior que 4

18-Jorge desafiou Carlos a resolver uma questão de múltipla escolha
com 5 alternativas, em que apenas uma é correta. Porém, Carlos não
sabe a resposta e vai tentar adivinhar utilizando a sorte. Qual é a
probabilidade de Carlos acertar?
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

02/11

Apartheid
O Apartheid foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante
anos na África do Sul. O termo apartheid se refere a uma política racial
implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria
branca, os únicos com direito a voto, detinha todo poder político e
econômico no país, enquanto à imensa maioria negra restava a
obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política
de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do Novo
Partido Nacional (NNP) ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos
negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país,
obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de
confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas
de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid
teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o
Congresso Nacional Africano (CNA), organização negra criada em 1912,
lançou uma desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros
que participavam de uma manifestação. O Massacre de Sharpeville,
como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do
mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder,
Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua.
Com o fim do império português na África (1975) e a queda do governo
de minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue (1980), o domínio
branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as
manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações
Unidas (ONU) tentou dar fim à política praticada no país. O presidente
Piter Botha promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do
regime racista. Com a posse de Frederick de Klerk na presidência, em
1989, ocorreram várias mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado e o
CNA recuperou a legalidade. Klerk revogou as leis raciais e iniciou o
diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para
brancos, em 1992, no qual 69% dos eleitores (brancos) votaram pelo fim
do apartheid. Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em
1993. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África
do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. O Parlamento
aprovou a Lei de Direitos Sobre a Terra, restituindo propriedades às
famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do
território à minoria branca. As eleições parlamentares de 1999 foram
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vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, Thabo Mbeki,
descartando qualquer tentativa de retorno a uma política
segregacionista no país.
Atividade
01- Quais as principais características da política racial (apartheid)?

02- Quais são os principais fatores que influenciaram para o fim do
apartheid?

ATIVIDADE 02

09/11

Desertificação na África; O processo de desertificação ocorrido no
continente africano é proveniente, segundo relatórios da ONU, da
ocupação humana em regiões de clima semiárido, árido e subúmido,
ocupando-as com o cultivo da monocultura. Essa prática retira toda
camada de vegetação, deixando o solo exposto, propício a se fragmentar
pelo vento e água, por se tratar de um solo arenoso é facilmente
dispersado, iniciando assim o processo de desertificação.
O caso mais evidente desse processo está ao sul do Saara, em uma
região chamada de Sahel, nessa região o problema cresce de forma
assustadora, as causas são as ações antrópicas (ações humanas). No
Sahel acontece atualmente a migração de pessoas para outras áreas em
decorrência desse problema ambiental. Ao sul do deserto do Saara estão
localizados alguns dos países mais pobres do planeta, como Mali, Niger,
Chade e o Sudão, em toda região adjacente ao deserto a destruição
vegetal provoca assoreamento dos mananciais (rios, lagoas e lagos) e
acelera o processo, atingindo áreas que até então eram férteis. Essa
destruição se dá por causa da produção de carvão vegetal, da
agricultura de subsistência tradicional que não leva em conta os
cuidados ambientais e as técnicas que são menos degradantes.
Para coibir o avanço ou para modificar a situação de um problema tão
grave que é a desertificação, são necessários, sobretudo, recursos
financeiros, aplicação de tecnologias e vontade política, mas há um
inconveniente, grande parte dos países africanos sofre sérios problemas
financeiros, não consegue sequer oferecer à sua população políticas
sociais.
O constante crescimento do processo de desertificação já ameaça
regiões até então distantes do problema, o avanço vai contribuir para
agravar ainda mais as mazelas sociais presentes nos países africanos,
como aumento da miséria, fome, exclusão social em um continente que
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possui um dos piores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do
mundo.
Escassez de água na África; A escassez de água é uma realidade no
mundo, dezenas de países já enfrentam esse problema, que tem sido
evidenciado no centro-norte do continente africano. A falta de água
acontece pelo fato das reservas serem finitas, e a quantidade disponível
estar diminuindo, além disso, a demanda tem aumentado por causa do
crescimento populacional. Hoje, a oferta anual de água por pessoa é de
6.800 m³, enquanto que na década de 1950 a quantidade era de 16.800
m³. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), as nações
que disponibilizam até 1,7 mil m³ de água por pessoa anualmente, se
encontram em condição de “estresse hídrico”. Já os países que não
conseguem disponibilizar uma quantidade maior que 1000 m³, vivem
numa situação chamada de “grave penúria de água”. No continente
africano são vários os países que se enquadram em uma das condições
apresentadas, especialmente na parte centro-norte, onde o clima
predominante é o árido e o semiárido. Apesar dos países localizados ao
sul do continente possuírem maiores reservas de água em relação ao
norte, eles também apresentam em alguns pontos o chamado “estresse
hídrico”. A região de maior concentração hídrica do continente está
localizada no centro-oeste. Países como a República Democrática do
Congo, República Centro Africana e Camarões possuem reservas em
quantidade
satisfatória.
O
relatório
emitido
pelo
Painel
Intergovernamental Sobre Mudança Climática prevê que por volta de
2020 haverá de 75 a 250 milhões de pessoas na África enfrentando o
problema da escassez de água.
Atividade.
1- O que é o processo de Desertificação na África,
2- Explique sobre a escassez de água na África.

ATIVIDADE 03

14/11

As duas Áfricas; O continente africano é o terceiro maior em extensão
territorial do planeta, sua área é de 30.230.000 quilômetros quadrados.
Apresenta grande diversidade étnica, cultural, além de peculiaridades
no que se refere aos aspectos físicos. Fato este, que proporcionou uma
subdivisão do território, classificada como África Mediterrânea e África
Subsaariana, sendo o deserto do Saara a barreira natural do
continente. Além do divisor natural (deserto do Saara), outro elemento é
o islamismo, religião predominante na África Mediterrânea. Ao norte do
território africano está localizada a África Mediterrânea, essa porção do
território é banhada pelo oceano Atlântico e pelo mar Mediterrâneo. Os
23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

países que a integram (Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito)
apresentam características físicas e humanas semelhantes àquelas do
Oriente Médio. Seu clima é desértico, e a região é ocupada desde o
século VII por povos árabes, responsáveis pela propagação do
islamismo. A atividade agrícola é desenvolvida com bastante eficiência
nas regiões do vale do Nilo e na área conhecida como Maghreb, no
noroeste do continente.
A África Subsaariana abrange a maior parte do continente africano, sua
concentração populacional é bem maior, na qual predomina a
população negra. A diversidade cultural nessa região é imensa, pois
existem diferentes grupos étnicos com elementos culturais distintos
(dialetos, danças, religiões, etc.)
Porém, essa diversidade étnica gera conflitos entre diferentes grupos.
Durante o processo de colonização, os europeus não respeitaram as
peculiaridades de cada grupo, separando assim, grupos de uma mesma
etnia e estabelecendo territórios com grupos rivais.
São vários os problemas socioeconômicos na África Subsaariana, a fome
castiga grande parte dos habitantes, os índices de desnutrição são
assustadores: República Democrática do Congo (76%), Somália (72%),
Burundi (63%).
.Regionalização do território africano
O continente africano é composto por uma grande quantidade de
países, no entanto, a divisão da África não ocorre somente entre nações.
A África está dividida ou regionalizada conforme a cultura, ou melhor,
com a religião praticada em diferentes pontos do continente.
De uma forma simples, a África é regionalizada basicamente em África
Islâmica e África Subsaariana.
África Islâmica; A África Islâmica representa a região norte do
continente africano, essa área compreende um conjunto de nações que
praticam a religião islâmica e de língua árabe. Essa parcela do
continente sempre manteve ligação de milênios com a cultura europeia
e do Oriente Médio. Tal região sofreu no passado invasões de diferentes
povos, como romanos, gregos, fenícios, árabes e turcos.
África Subsaariana; A África subsaariana representa o restante do
continente africano, na parte sul do Saara, unindo aproximadamente
75% de toda população africana. Nessa área, a população em sua
grande maioria é negra e de religião animista (crença que acredita em
espíritos da natureza que animam as coisas e rege o destino das
pessoas). Existe uma restrita população branca de origem europeia que
pratica a religião cristã.
Atividade.
1- Explique sobre as duas Áfricas.
2- Explique sobre a regionalização do território Africano.
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ATIVIDADE 04

16/11

O que foi a partilha da África? A Partilha da África foi desencadeada por
um conjunto de acordos entre as principais potências imperialistas da
Europa, no século XIX, sobre a posse de territórios no continente
africano. O crescimento econômico dessas potências fez com que elas
quisessem avançar rumo a África em busca de matérias-primas para a
fabricação de produtos em suas indústrias.
Como ocorreu a partilha da África? Portugal já explorava o continente
africano desde o século XVI. Utilizavam africanos como mão de obra
escrava para serem explorados em suas colônias recém descobertas na
América. A ideia vendida pelos europeus à sociedade era a de que o
continente africano precisava ser civilizado, por isso a expansão
europeia era tão importante. Além de existir a crença da superioridade
de raças e civilizações, pois na hierarquia civilizacional os europeus
ocupavam o topo. Por isso, eles tinham a missão de civilizar todos os
povos considerados inferiores a eles. O darwinismo social é a crença da
existência de sociedades superiores às outras, teoria que reforçava a
prática europeia. A civilização se daria no emprego da mão de obra
escrava que contribuía para o lucro do comércio. Vários países
participaram desse negócio, tais como a Inglaterra, França, Espanha e
Portugal. As expedições ao continente africano tinham várias
finalidades:
- Econômicas: Fornecimento de matérias-primas e a possibilidade de
exploração da área;
- Religiosas: Estabelecer o cristianismo como a crença oficial, acabando
com a antropofagia e o politeísmo;
- Científicas: Explorar o terreno e descobrir as diversas etnias que ali
habitavam.
Essas foram algumas das justificativas dos europeus para a posse do
território africano. Na realidade, eles almejavam apenas o lucro.
O enriquecimento se deu às custas de muita exploração de mão de obra
e violência contra a população local. A ideia de salvar o povo africano da
selvageria e do atraso era apenas uma desculpa para justificar a
crueldade de suas ações.
Atividade;
1-O que foi a Partilha da África?
2-Como ocorreu a Partilha da África?
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ATIVIDADE 05

19/11

Os territórios africanos foram invadidos por diversas potências
europeias gradativamente: Portugal; Após a independência da sua
colônia, o Brasil, Portugal conseguiu conservar seus territórios
africanos como Cabo Verde (1975), Moçambique (1975), Angola (1975) e
Guiné (1973). Portugal teve problemas com alguns países europeus que
queriam expandir seus territórios e invadir suas possessões. Espanha;
A Ilhas Canárias, Saara Ocidental, Melila e Ceuta, ficaram com a
Espanha. Posteriormente, em 1778, o país invadiu a Guiné Equatorial.
França; A França ocupou, em 1624, o território do Senegal, com o
objetivo de abastecer suas colônias no Caribe com trabalho de pessoas
escravizadas vindas da África. No decorrer do século XVIII, os franceses
ocuparam várias ilhas no entorno do Oceano Índico.
Entre outros locais, no decorrer do século XIX (1819 a 1890) a França
ocupou a Costa do Marfim (1960), Tunísia (1956), Argélia (1962), Togo
(1960), Mali (1960), Níger (1960), Benin (1960), Marrocos (1956). O
franceses enfrentaram guerras tanto contra os próprios habitantes dos
territórios invadidos, assim como contra os alemães, que se
interessavam pelas regiões pertencentes à França. Holanda; Já em
1652, os holandeses tinham um posto de abastecimento na Cidade do
Cabo, África do Sul. Foi neste local que os holandeses permaneceram
por mais tempo. Contudo, sua ocupação começou no país conhecido
hoje como Gana. Ficaram por ali até 1871, momento em que venderam
o território aos ingleses. Após a Unificação Alemã, o Império Alemão se
tornou muito poderoso. Por isso, Otto von Bismarck (primeiro-ministro
alemão), convida as grandes potências europeias para discutir sobre a
divisão territorial africana. Tal evento ficou conhecido como Conferência
de Berlim. Grande parte dos países africanos só foram conseguir sua
independência dos países europeus por volta da década de 1950 e
1970.
Conferência de Berlim; Realizada em Berlim nos anos de 1884 e 1885, a
Conferência de Berlim tinha o objetivo de reunir as maiores potências
do século XIX para discutir a respeito da ocupação do continente
africano, reconhecendo as fronteiras já ocupadas e estabelecendo regras
sobre as futuras ocupações. O objetivo era que as divisões das regiões
africanas fossem feitas da forma mais organizada possível. A intenção
era que nenhum país entrasse em conflito por causa desses territórios.
Consequências da partilha da África; O continente africano se dividia
entre as fronteiras naturais criadas pelos diferentes grupos étnicos.
Após a Partilha da África, suas fronteiras foram redesenhadas de acordo
com a vontade do colonizador europeu. Grupos étnicos rivais há séculos
tiveram que conviver lado a lado, o que gerou graves conflitos e muitas
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mortes. Além disso, nações africanas foram massacradas ao longo do
século XX por resistirem à invasão europeia. Por causa da violência,
guerras sangrentas e ambição desmedida dos europeus, a África se
tornou o continente mais pobres do mundo.
Atividade;
1- Os territórios africanos foram invadidos por diversas potências
europeias. Quais foram elas?
2- O que a Conferencia de Berlim tinha como objetivo?
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

03/11

A Guerra Fria
A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a
polarização do mundo em dois blocos: um liderado pelos americanos e
outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito políticoideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual
defendendo os seus interesses e a sua ideologia.
A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto
entre Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), por isso a
origem do nome; mas o conflito de interesses entre os dois países
resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa
que ocorreu em diversos níveis como a economia, a diplomacia, a
tecnologia etc.
A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito
que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, EUA e URSS
saíram como as duas grandes potências mundiais e essa situação
contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da
rivalidade entre americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos
historiadores.
Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso
realizado por Harry Truman, no Congresso americano, em 1947. Nesse
discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o
avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo
americano combater o avanço da influência soviética.
Com isso, iniciou-se a Doutrina Truman, ideologia que englobou as
medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do
comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano
Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O
objetivo desse plano era aumentar a influência americana na Europa, e
os soviéticos percebendo isso proibiram os países de seu bloco a
aderirem ao Plano Marshall.
O discurso praticado pela Doutrina Truman utilizava de
um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um
governo expansionista. O governo americano, no entanto, sabia que a
postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava
destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas na sua
zona de influência.
Além
disso,
outro
ponto
importante
é
que
as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no
pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo e isso
preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um
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discurso maniqueísta, que foi responsável por polarizar a relação entre
as duas nações.
Os soviéticos, que, a princípio, interessavam-se apenas em garantir o
controle sobre sua zona de influência, acabaram incorporando o
discurso maniqueísta, o que concretizou a polarização que marcou a
Guerra Fria.
Dentre as características da Guerra Fria (1947-1991), destacam-se:
* Polarização: por meio de dois blocos, um sob influência americana e
outro sob influência soviética, foi a grande marca da Guerra Fria. Com
isso, americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra
seu adversário e tinham aliados estratégicos. Houve uma tentativa de
alguns países de realizarem uma política externa independente, sem
que fosse necessário aliarem-se a algum dos dois países.
* Corrida armamentista: a disputa entre as duas nações e a procura
por mostrar-se como força hegemônica motivaram ambos a investirem
pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, as
bombas nucleares e termonucleares.
* Corrida espacial: a disputa entre as duas nações manifestou-se
também na área tecnológica e, entre 1957 e 1975, concentrou-se na
exploração do espaço. Em 3 de novembro de 1957, Laika foi
uma cadela espacial soviética que se tornou um dos primeiros animais
a serem lançados no espaço e o primeiro deles a orbitar a Terra. O
soviético Yuri Alekseievitch Gagarin foi o primeiro homem a viajar
pelo espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok-1. Já O
primeiro homem a pisar na Lua foi o astronauta norte-americano Neil
Armstrong em 1969, durante a missão Apolo 11.
* Interferência estrangeira: os dois países realizaram, ao longo dos
anos de Guerra Fria, uma série de interferências em nações
estrangeiras como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por
exemplo, foi alvo disso quando os americanos apoiaram o golpe militar
de 1964.
A tensão gerada pela Guerra Fria repercutiu de inúmeras
maneiras no mundo ao longo da história humana. Destacaremos
algumas informações desses acontecimentos abaixo:
Revolução Chinesa
A China foi um dos locais influenciados pela ideologia comunista e,
desde a década de 1920, o país vivia uma guerra civil travada
por nacionalistas (apoiados pelo EUA) e comunistas (apoiados pela
URSS). Depois do fim da 2ª Guerra, a guerra civil retomou, e os
comunistas conseguiram se impor e conquistaram o poder do país em
1949. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez
com que pesados investimentos dos EUA fossem destinados a locais
como Japão e Coreia do Sul.

Guerra da Coreia
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Esse foi o primeiro grande conflito, depois da Segunda Guerra Mundial,
e aconteceu entre 1950 e 1953. Esse conflito foi resultado da divisão da
Península da Coreia, feita por americanos e soviéticos, em 1945. O
norte, governado por comunistas, e o sul, governado por um governo
capitalista.
A tensão desenvolvida entre os dois lados, entre 1945 e 1950, levou os
norte-coreanos a invadirem a Coreia do Sul. O objetivo era reunificar a
Coreia sob um governo comunista. Os soviéticos participaram do
conflito às escondidas, e os americanos entraram no conflito já em
1950. O conflito foi encerrado sem vencedores e a península
permanece dividida até hoje.

Crise dos Mísseis em Cuba
O momento de maior tensão em toda a Guerra Fria ficou conhecido
como Crise dos Mísseis e aconteceu em Cuba, em 1962. Cuba havia
passado por uma revolução nacionalista, em 1959, e um tempo depois
aliou-se com os soviéticos por causa dos embargos americanos. Em
1962, os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba e
deu início à crise diplomática.
Os mísseis instalados em Cuba não representavam séria ameaça aos
americanos, mas prejudicavam a imagem do presidente John F.
Kennedy. Com isso, o governo americano ameaçou os soviéticos de
guerra, caso os mísseis soviéticos não fossem retirados. Duas semanas
depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, em troca, os
americanos retiraram mísseis da Turquia.

Guerra do Vietnã
A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975 e foi um dos
momentos mais tensos dos EUA na Guerra Fria. Nessa guerra, Vietnã
do Norte e Vietnã do Sul travavam um conflito aos mesmos moldes do
que havia acontecido na Coreia. Os americanos, em socorro aos sulvietnamitas, invadiram o país e passaram a lutar contra o Vietnã do
Norte.
A Guerra do Vietnã foi cara para a economia americana e custou
milhares de vidas ao seu exército, que se retirou do país, em 1973,
derrotados. Em 1976, o país foi unificado sob domínio do governo do
Vietnã do Norte.

Guerra do Afeganistão de 1979
Esse é o conhecido “Vietnã dos soviéticos”. Os soviéticos invadiram o
Afeganistão, em 1979, em apoio do governo comunista daquele país
contra os rebeldes
fundamentalistas
islâmicos que atuavam,
sobretudo, no interior afegão. Ao longo de dez anos de conflito, os
soviéticos lutaram em vão contra as forças rebeldes. Exauridos
economicamente, os soviéticos retiraram-se do Afeganistão, em 1989.

Alemanha na Guerra Fria
A Alemanha foi um local de extrema importância durante a Guerra Fria,
porque ali a polarização manifestou-se de forma intensa. O país foi
dividido em zonas de influência, no fim da 2ª Guerra, e elas resultaram
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no surgimento de duas Alemanhas: a Alemanha Ocidental, aliada dos
EUA, e a Alemanha Oriental, aliada da URSS.
Essa divisão também foi refletida em Berlim que, a partir de 1961, foi
dividida por um muro construído pelo governo da Alemanha Oriental,
em parceria com a União Soviética. Os comunistas queriam colocar fim
a evasão de população da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental.
O Muro de Berlim permaneceu de pé por 28 anos e foi o símbolo da
polarização causada pela Guerra Fria.
Cooperação política e militar
Ao longo dos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram
garantir sua influência sobre seu bloco e para isso criaram grupos que
realizaram a cooperação econômica, política e militar entre seus aliados.
Plano Marshall e Comecon: o Plano Marshall, como citado, foi
criado pelos EUA para financiar a reconstrução da Europa e conter o
avanço do comunismo. Os soviéticos, em represália, criaram o Conselho
para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que garantia apoio
econômico aos países do bloco comunista.

Otan e Pacto de Varsóvia: a Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) foi criado como uma aliança militar entre os países
alinhados aos Estados Unidos, em 1949. O Pacto de Varsóvia, por sua
vez, criado em 1955, visava a garantir a segurança dos países do bloco
comunista.

A partir da década de 1970, a economia da União Soviética
começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do
governo soviético para dinamizar a economia do país, que já
demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às
grandes potências mundiais, e os indicadores sociais do país
começaram a cair.
A disparada no valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade,
que impediu que reformas na economia soviética acontecessem. O
envolvimento do país na Guerra do Afeganistão e o acidente nuclear
que aconteceu em Chernobyl, em 1986, contribuíram para o fim da
URSS, pois impuseram pesados gastos a um país com uma economia já
fragilizada.
O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, começou a realizar
reformas (Glasnost e Perestroika) de abertura do país para o Ocidente,
sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelamento da União
Soviética. Quando Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991,
a URSS foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria.
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ATIVIDADE 02

10/11

De acordo com as informações contidas no texto da atividade 1
responda.
a) Qual período corresponde a Guerra Fria e o que marca esse período?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Qual a origem do termo Guerra Fria?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) O que foi a Doutrina Truman?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Quais as principais características da Guerra Fria?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) Quais os principais acontecimentos da corrida espacial entre EUA e
URSS?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
f) Que outros acontecimentos se deram pela tensão gerada com a
Guerra Fria?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
g) O que foi a Guerra do Vietnã?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
h) Quando e por que foi construído o Muro de Berlim?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
i) Por que a economia da URSS começou entrar em crise?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
j) O que marcou o fim da Guerra Fria?
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 03

17/11

Leia o texto abaixo:

a) Quais são os blocos a que o texto se refere?
..............................................................................................................
b) Por que, segundo Raymond Aron, a guerra entre os blocos era
impossível, mas a paz era impossível?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Observe as tirinhas da personagem Mafalda e a seguir responda:

c) Qual a preocupação de Mafalda que está explícita nos quadrinhos
acima?
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 04

21/11

A morte de jovens na Guerra do Vietnã (1961-1975) abalou a
opinião pública mundial e, particularmente, a estadunidense.
Com isso, a convocação para uma guerra prolongada e com alto
índice de morbimortalidade, como a do Vietnã, passa a ser
fortemente contestada, dentro e fora dos EUA.
Leia a letra da música e a seguir responda. Obs.: Se conseguir baixe
a música e ouça!
Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones
Engenheiros do Hawaii
Era um garoto que como eu
Amava os Beatles e os Rolling Stones
Girava o mundo sempre a cantar
As coisas lindas da América
Não era belo, mas mesmo assim
Havia uma garota afim
Cantava help and Ticket to Ride
Oh Lady Jane, Yesterday
Cantava viva à liberdade
Mas uma carta sem esperar
Da sua guitarra, o separou
Fora chamado na América
Stop! Com Rolling Stones
Stop! Com Beatles songs
Mandado foi ao Vietnã
Lutar com vietcongs
Era um garoto que como eu
Amava os Beatles e os Rolling Stones
Girava o mundo, mas acabou
Fazendo a guerra no Vietnã
Cabelos longos não usa mais
Não toca a sua guitarra e sim
Um instrumento que sempre dá
A mesma nota, ra-tá-tá-tá
Não tem amigos, não vê garotas
Só gente morta caindo ao chão
Ao seu país não voltará
Pois está morto no Vietnã
Stop! Com Rolling Stones
Stop! Com Beatles songs
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No peito, um coração não há
Mas duas medalhas sim
Compositores: Paulino Brancato Brancato Jr. / Mauro Lusini /
Francesco Franco Migliacci / Francesco Migliacci
a) Que história essa letra de música conta?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) O problema abordado nessa letra gerou reações no mundo daquela
época. Por quê?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Em que contexto se desenrolou a Guerra do Vietnã?
..............................................................................................................
Na imagem abaixo crianças fogem de sua aldeia, atingidas por
bombas de napalm (que incendiava as florestas)lançadas pelo
exército norte-americano, em junho de 1972. A pequena Phan Kim
Phuc corre desesperada depois de arrancar a roupa que ardia em
chamas. Veja a expressão de dor e pânico no rosto do menino que
corre com ela. Essa foto chocou a opinião pública e tornou-se um
símbolo da Guerra do Vietnã.
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ATIVIDADE 05

25/11

Leia o texto abaixo e encontre as palavras grifadas no caça-palavras
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

04/11

PASSIVE VOICE (PRESENT)
A passive voice (voz passiva) é um tipo de construção frasal onde o
sujeito sofre a ação da frase em vez de praticá-la. É destacado o que
acontece com o sujeito, porém, sem enfatizá-lo.
Exemplo: The car was washed. (O carro foi lavado.)
O foco do exemplo acima é o objeto (the car), não importando quem
lavou o carro, e sim que ele foi lavado.
 Regras e exemplos de uso da passive voice: A voz passiva pode ser
utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Essa
estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente,
do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be.
Confira abaixo alguns exemplos no Present:

SIMPLE PRESENT
OBJETO + AM/IS/ARE + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO)
DO VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
INTERROGATIVE
The school is painted by The school isn’t painted Is the school painted
John. (A escola é pintada by John. (A escola não by Jonh? (A escola é
pelo John.)
é pintada pelo John.)
pintada pelo John?)

PRESENT CONTINUOUS
OBJETO + AM BEING/IS BEING/ARE BEING + PAST
PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO) DO VERBO PRINCIPAL +
COMPLEMENTO
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
INTERROGATIVE
The school is being painted The school isn’t being
by John. (A escola está painted by John. (A
sendo pintada pelo John.) escola não está sendo
pintada pelo John.)

Is the
painted
escola
pintada

school being
by John? (A
está sendo
pelo John?)

PRESENT PERFECT
OBJETO + HAS BEEN/HAVE BEEN + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO
PASSADO) DO VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO

37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

AFFIRMATIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

The school has been
painted by John. (A escola
tem sido pintada pelo
John.)

The school hasn’t been
painted by John. (A
escola não tem sido
pintada pelo John.)

Has the school been
painted by John? (A
escola
tem
sido
pintada pelo John?)

PARA RELEMBRAR
Verbo TO BE
Verbo HAVE
I am (am not)
I have (haven’t)
You are (aren’t)
You have (haven’t)
He is (isn’t)
He has (hasn’t)
She is (isn’t)
She has (hasn’t)
It is (isn’t)
It has (hasn’t)
We are (aren’t)
We have (haven’t)
You are (aren’t)
You have (haven’t)
They are (aren’t)
They have (haven’t)
VERBOS NO PARTICÍPIO:
Você encontrará os verbos no Particípio na tabela que foi destacada
de uma apostila anterior, as respostas estão na terceira coluna.
Porém caso não encontre o verbo na tabela, use as regras do Simple
Past para os verbos regulares.
VERBOS REGULARES DO SIMPLE PAST:
Acrescenta ED ao final da maioria dos verbos;
Verbos terminados em E, acrescenta apenas a letra D;
Verbos terminados em Y, com consoante antes, retira o Y e acrescenta
IED (com vogal antes do Y, apenas acrescenta ED).
EXERCÍCIO 1) SIMPLE PRESENT: Complete as frases com AM – IS –
ARE e com o verbo entre parênteses no Particípio (ver terceira
coluna da tabela). Observe que algumas frases são negativas (not) e
interrogativas (?). Volte à tabela explicativa em caso de dúvida.
a) The baby __________________ (hold) by his mother
b) The car __________________ (repair) by the mechanic.
c) The phone call __________________ (not/answer) by the receptionist.
d) We __________________ (serve) by the waitresses.
e) The cow __________________ (feed) by the farmer
f) Fancy dress costumes __________________ (wear) at Carnival.
g) ______ the dishes ________________ (wash)?
h) Mother __________________ (drive) to work by dad.
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EXERCÍCIO 2) PRESENT CONTINUOUS: Complete as frases com IS ARE, em seguida acrescente BEING e o verbo entre parênteses no
Particípio. Observe que algumas frases são negativas (not) e
interrogativas (?). Volte à tabela explicativa em caso de dúvida.
a) The exam __________________ (not/do) by the student.
b) Lunch __________________ (cook) by Sally and her grandma
c) The patient __________________ (carry) by the nurse.
d) The trousers __________________ (iron).
e) _______ the letters ____________ (type) by the secretary?
f) The problem __________________ (explain) by the teacher
g) Fashionable clothes __________________ (wear) both by boys and girls
h) Computers __________________ (not/sell) in all the stores.
EXERCÍCIO 3) PRESENT PERFECT: Complete as frases com HAS
BEEN – HAVE BEEN e o verbo entre parênteses no Particípio.
Observe que algumas frases são negativas (not) e interrogativas (?).
Volte à tabela explicativa em caso de dúvida.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Presents __________________ (give) at Christmas.
Sushi __________________ (eat) in Japan.
The operation __________________ (not/perform) by the nurse.
Apples __________________ (pick up) in summer.
Coffee __________________ (grow) in Colombia.
Meat __________________ (not/sell) at the bakery.
____________ these shoes __________________ (design) in Portugal?
Many people __________________ (influence) by the media.

ATIVIDADE 02

06/11

PASSIVE VOICE (PAST)
Para melhor compreensão da Passive Voice no Passado, observe a
imagem abaixo:
 Os Simpsons fazem uma descoberta: someone ate the
cookies (alguém comeu os biscoitos). Essa frase está na voz ativa,
pois indica que o sujeito (someone = alguém) praticou uma ação
(ate the cookies = comeu os biscoitos).
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 Em seguida, a frase The cookies were eaten. (Os biscoitos foram
comidos) está na voz passiva, pois indica que o sujeito (the
cookies = os biscoitos) sofreu a ação (were eaten = foram comidos)
VOZ ATIVA:
SOMEONE ATE THE COOKIES
(Alguém comeu os biscoitos)
VOZ PASSIVA:
THE COOKIES WERE EATEN
(Os biscoitos foram comidos)

SIMPLE PAST
OBJETO + WAS/WERE + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO)
DO VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
Affirmative
Negative
Interrogative
The school was painted The
school
wasn’t Was the school painted
by John. (A escola foi painted by John. (A by John? (A escola foi
pintada pelo John.)
escola não foi pintada pintada pelo John?)
pelo John.)

PAST CONTINUOUS
OBJETO + WAS BEING/WERE BEING + PAST
PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO) DO VERBO PRINCIPAL +
COMPLEMENTO
Affirmative
Negative
Interrogative
The school was being
painted by John. (A
escola estava sendo
pintada pelo John.)

The school wasn’t being
painted by John. (A
escola não estava sendo
pintada pelo John.)

Was the school being
painted by John? (A
escola estava sendo
pintada pelo John?)

PAST PERFECT
OBJETO + HAD BEEN + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO)
DO VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
Affirmative
Negative
Interrogative
The school had been
painted by John. (A
escola
tinha
sido
pintada pelo John.)

The school hadn’t been
painted by John. (A
escola não tinha sido
pintada pelo John.)

Had the school been
painted by John? (A
escola
tinha
sido
pintada pelo John?)
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EXERCÍCIO 1) SIMPLE PAST: Escolha a alternativa que completa a
frase corretamente de acordo com as regras do quadro.
a) The telephone __________ (invent) in 1876.
( ) is invented
( ) was invented
b) The letter __________ (deliver) yesterday.
( ) was delivered
( ) will delivered
c) A letter to aunt Molly __________ a few hours ago
( ) is sent
( ) was sent
d) Homework __________ by the students yesterday.
( ) wasn’t done
( ) wasn’t made
e) Chicken soup __________ last Sunday.
( ) are cooked
( ) was cooked

EXERCÍCIO 2) Escolha a frase correta na voz passiva. Revise as
regras do Past Continuous na tabela acima se necessário.
a) Tim and Ana were washing
the dishes
(
) The dishes were being
washed
(
) The dishes was being
washed

f) The soldier was holding a box
( ) The box is being hold
( ) The box is being held

b) Bees were attacking Bill
( ) Bill was being attacked
( ) Bill were being attacked

g) The doctor was checking the
patient
( ) The patient was being check
(
) The patient was being
checked

c) Joe was riding the bike
( ) The bike was ridden by Joe
( ) The bike was being ridden by
Joe
d) Mark was taking his pills
( ) The pills were being taken
( ) The pills was being taken

h) Steven was catching the ball
( ) The ball was been catched by
Steven
( ) The ball was being catched
by Steven

e) Phill was looking at some
papers
(
) Some papers are being
looked
( ) Some papers are been looked
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EXERCÍCIO 3) Preencha as frases com a forma correta da Passive
Voice. Na primeira parte da frase use as regras do Past Perfect, na
segunda parte o Simple Present, veja o exemplo:
a) As soon as the money had been given (give) the goods were delivered
(deliver)
b) As soon as the insurance _________________ (buy) the receipt
_________________ (write)
c) When all of the word _________________ (do) they _________________
(give) their money for it
d) First the material _________________ (cut) and a nice pillowcase
_________________ (make)
e) After
the
rules
_________________
_________________ (do)

(explain)

the

exercise

f) As the dishes _________________ (do) they _________________ (dry)
g) When the bill _________________ (pay) the electricity _________________
(connect)
h) When the bus _________________ (repair) the journey _________________
(continue)
i)
j) First the apples _________________ (peel) then na apple pie
_________________ (bake)

ATIVIDADE 03

11/11

PASSIVE VOICE (FUTURE)
Para relembrar:
 Na língua inglesa existem duas formas de utilizar o futuro, a
primeira é o WILL + VERBO, sua forma negativa é WON’T, é
utilizado para fazer decisões rápidas e previsões no futuro, ou
seja, trata-se de um futuro incerto.
 O futuro com GOING TO é utilizado para fazer referência a uma
ação futura que indica certeza ou que foi planejada. A
estrutura be going to (verbo to be + going to) também é a forma
mais usada em conversas e em contextos informais.
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SIMPLE FUTURE
OBJETO + WILL BE + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO PASSADO) DO
VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
Affirmative
Negative
Interrogative
The school will be
painted by John. (A
escola será pintada pelo
John.)

The school won’t be
painted by John. (A
escola não será pintada
pelo John.)

Will the school be
painted by John? (A
escola será pintada pelo
John?)

FUTURE PERFECT
OBJETO + WILL HAVE BEEN + PAST PARTICIPLE (PARTICÍPIO
PASSADO) DO VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
Affirmative
Negative
Interrogative
By next week, the
school will have been
painted by John. (Por
volta
da
próxima
semana, a escola terá
sido pintada pelo John.)

By next week, the
school won’t have been
painted by John. (Por
volta
da
próxima
semana, a escola não
terá sido pintada pelo
John.)

Will the school have
been painted by next
week by John? (Por
volta
da
próxima
semana, a escola terá
sido
pintada
pelo
John?)

EXERCÍCIO 1) Escolha a alternativa correta que completa as frases
de acordo com as regras do quadro acima no Simple Future.
a) Our plan ________ (discuss) next week.
( ) will discussed
( ) will be discussed
b) A lot of guests ________ (invite) to the party.
( ) will be invited
( ) will invite
c) The window ________ (clean) tomorrow.
( ) is being cleaned ( ) will be cleaned
d) This work ________ (finish) tomorrow.
( ) was finished
( ) will be finished
e) Hockey ________ (play) in winter games.
( ) will be played
( ) will played
f)

He ________ (take) to other hospital at night.
( ) will be taken
( ) is being taken
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EXERCÍCIO 2) Circule ou destaque a alternativa correta de acordo
com as regras da Passive voice no futuro:
a) The telephone lines will be repaired/will be repair tomorrow.
b) The concert will be cancel/will be cancelled.
c) The students will be invited/will be invite to attend the debate.
d) The next Rock in Rio festival will be held/will be hold in Buenos
Aires.
e) The old hospital is going to be/will be demolished next month.
f) The villages are going to be protected/are going to be protect by
government forces.
g) Our house will be panted/is going to be painted next year.
h) A cure for Aids will be found/will found
EXERCÍCIO 3) Circule ou destaque a alternativa correta de acordo
com as regras da Passive voice, preste atenção nos tempos verbais,
as frases podem estar no Presente, no Passado ou no Futuro.
a) I am helped/was helped yesterday.
b) Milk is bought/will be bought every day.
c) Nick is sent/was sent to the library yesterday.
d) Liz was given/will be given a new toy tomorrow.
e) This story is published/was published 2 years ago.
f)

Milk is delivered/was delivered every day.

g) The car is bought/was bought last year.
h) Sam is invited/will be invited to the party tomorrow.
i)

The tests are written/were written every week.

j)

The house is built/was built three years ago.
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ATIVIDADE 04

14/11

PHRASAL VERBS
Os phrasal verbs (verbos frasais) em inglês são formados pela
combinação de um verbo + advérbio ou de um verbo + uma
preposição.
Para aprender como usar corretamente os phrasal verbs, é importante
ter em mente que eles funcionam como uma unidade.
 Por exemplo, o verbo get é uma palavra polissêmica (possui vários
sentidos) na língua inglesa, podendo significar: receber, obter,
trazer, comprar etc. No entanto, quando observamos a imagem a
seguir, o verbo get pode vir acompanhado das seguintes
partículas: across, along, by, away, at, entre outras
Assim, surgem as primeiras dúvidas: “Como devemos usar cada
partícula?”, “Qual o significado de get em cada uma delas?”. Para
responder a essas questões, peguemos um exemplo: get something
across. Esse verbo frasal pode ser traduzido como comunicar, fazer
entender ou transmitir. Se tentarmos traduzir o verbo separado de
sua partícula, é bem provável que tenhamos uma tradução incorreta.
Por isso, não devemos traduzir os phrasal verbs segundo cada parte
que
os
compõe,
pois
eles
têm,
normalmente,
um sentido idiomático na língua inglesa. Veja alguns exemplos com o
verbo get:
GET UP
GET ACROSS
GET THROUGH
GET OVER
GET OUT
GET ON
GET ALONG
GET OFF
GET INT
GET DOWN (TO)
GET BY
GET AWAY

Levantar da cama, levantar os pés
Fazer com que seja compreendido
Ter sucesso em terminar uma tarefa
Se recuperar de doença, superar um problema
tornar-se conhecido (notícias, informações)
Começar ou continuar fazendo uma tarefa
Ter um relacionamento amigável, se dar bem com
alguém
Sair do ônibus, carro ou de algum lugar
Entrar num carro, casa ou chegar em algum lugar
Desmontar ou descer, levar o assunto a sério
Sobreviver apesar das dificuldades
Ir longe, escapar
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EXERCÍCIO 1) Complete as frases com across, along, away, by,
down, in, off, on, out, over, through or up, de acordo com a
tradução na tabela acima.
a) My daughter is an early bird. She gets _________ at 7 every day of the
week.
b) How can Tom get _________ on his poor salary?
c) Pat usually fails to get her jokes _________
d) Jim got _________ his exams without much effort.
e) You’d better get _________ the back seat. I’ve got my son’s safety seat
in the front.
f) I’ve never got _________ with my brother-in-law.
g) If this secret gets _________, you’ll be in trouble.
h) We’ve climbed the fence easily, but now we can’t get _________.
i) You should get _________ with your homework right now.
j) Kate hasn’t got _________ her separation with Mark.
k) The burglar got _________ before we came back home.
l) When Moly got _________ the plane, she saw all her family waiting for
her.
EXERCÍCIO 2) Relacione as colunas de acordo com a tradução de
cada Phrasal Verb.
A. Stop being with somebody, for example a
husband or wife, boyfriend or girlfriend
B. Put something in the dustbin because you
don’t want it
C. Have the same idea as another person about
something
D. Not do something that you promised to do
for somebody
E. Not
remember
something;
not
have
something in your mind any more
F. Take care of somebody or something
G. Try to find somebody or something
H. Have no more of something
I. Stop trying to do something, because you
know that you cannot do it
J. Have somebody as a boyfriend or girlfriend

( ) Agree with
( ) Forget about
( ) Break up
( ) Look after
( ) Give up
( ) Throw away
( ) Let down
( ) Go out with
( ) Look for
( ) Run out

EXERCÍCIO 3) O verbo COME também forma diversos phrasal
verbs, de acordo com o significado escolha a alternativa que
completa corretamente as questões abaixo.
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COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME
COME

ABOUT
ACROSS
ALONG
AROUND
BACK
DOWN
IN
OFF
ON
OUT
OVER
TO
UP

Acontecer
Deparar-se
Ir com alguém
Visitar
Retornar, voltar, se tornar popular novamente
Pousar, cair, descer, cair chuva ou neve, criticar
Chegar, entrar, entrar na moda
Ter sucesso
Começar a funcionar
Se tornar conhecido, ser publicado, aparecer,
Visitar, mudar de lado
Quando uma ideia entrar na sua mente
Vir em direção, ser mencionado em uma conversa,
subir à superfície

1) If the rain stops and the sun shines, a rainbow comes ___.
a) down

b) out

c) in

d) on

2) The solution came ___ him while he was sleeping.
a) out

b) in

c) to

d) along

3) You can't imagine what happened. I came ___ your Maths teacher,
who told me how busy you are.
a) round

b) across

c) to

d) along

4) My lost memories have come ___ recently.
a) out

b) across

c) down

d) back

5) I think, my daughter has come ___ with flu.
a) down

b) back

c) over

d) off

6) CSI is coming ___ next on AXN.
a) on

b) in

c) up

d) out

7) They planned surprise party and it came ___ well.
a) on

b) out

c) down

d) off

8) (knock at the door) 'Come ___.'
a) on

b) along

c) out

d) in
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9) My friend's coming ___ tonight. We're going to watch TV.
a) along

b) down

c) over

d) on

10) Come ___. The bus is about to start.
a) in

b) out

c) along

d) up

ATIVIDADE 05

18/11

MODAL VERBS

 Os modal verbs (verbos modais) em inglês são verbos auxiliares
utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos
principais nas frases.
 Além disso, diferentemente dos outros verbos, os verbos modais
em inglês não se modificam de acordo com pessoa nem com
número.
 Os modal verbs são usados quando queremos exprimir sobre
alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário. Usase também para falar que algo é permitido ou proibido, de
uma habilidade ou uma capacidade, de um conselho ou de
uma sugestão. Veja na tabela a seguir os principais verbos
modais, sua tradução e qual a finalidade de cada um.
MODAL
VERB
CAN
COULD

TRADUÇÃO
pode; consegue
poderia;
conseguia

USO
expressa
permissão,
capacidade,
habilidade e possibilidade

podia; expressa permissão,
possibilidade

SHOULD

deveria

expressa
sugestão

WOULD

gostaria

expressa pedido, desejo

pode; poderia

expressa

MAY

conselho,

pedido,

habilidade

e

recomendação,

possibilidade,
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permissão
MIGHT

pode; poderia

expressa possibilidade

MUST

deve

expressa
dedução

SHALL

deve

expressa convite, sugestão, ação futura
(inglês britânico; usado com I e we)

WILL

será

expressa ação futura

obrigação,

proibição

ou

EXERCÍCIO 1) Escolha a alternativa que completa corretamente as
frases com os verbos modais

Betty ____ be ill.
I’ve just seen her.

a) can
b) can’t
c) has to
You ____
pancakes.
already
some.

I was using my
mobile a minute
ago. It ____ be
somewhere here.
a) must
b) have to
c) could

make
I’ve
made

a) mustn’t
b) have to
c) don’t have to

Students
____
borrow up to four
books at a time.
a) should
b) must
c) can’t

We ____ chew gum
in class.

a) should
b) may
c) mustn’t to
I’ve just bought a
lottery ticket. I
____ become rich
soon.
a) must
b) could
c) can’t

You ____ be
hungry.
You’ve
just
eaten lunch.
a) have to
b) can’t
c) can
Mr. Black ____ be
away
this
weekend,
but
we’re not sure.
a) might
b) has to
c) must

EXERCÍCIO 2) Destaque o modal verb que completa a frase
corretamente
a) Before you step into the street, you must/mustn’t look right and
left for traffic.
b) You can’t/should ride your bike on the pavement.
c) You shouldn’t/must be listening to music while you’re pedalling.
d) You don’t have to/should keep your ears open for cars
e) Can/Will you ride a bike safely? I’m not sure.
f) If you ride safely, I may/couldn’t let you ride your bike by yourself.
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g) When you ride a bike, you must/don’t have to signal before turns
and lane changes.
h) You mustn’t/have to forget to put on a helmet.
i) Can/Should you use the front and rear brakes well?
j) Can/Would you like to ride my bike now?
EXERCÍCIO 3) Leia o cartão postal abaixo, circule ou destaque: 13
modal verbs e 8 phrasal verbs

My dear friend,
Sorry, I can’t come and see you off at the
airport. I’m sure you are going to have a great time.
Istanbul is a beautiful city! Let me give you few advices.
You don’t have to get any visa upon arrival. After touch down you
can go straight to the passport control. You should take a shuttle bus to
the city. It’s easy and convenient! Your hotel is in the shopping district.
For check in you must show your reservation confirmation. You should
look around and find some nice cafes to eat, otherwise you can run up a
huge bill in the hotel. You know, restaurants in the hotel are so expensive.
The first thing you must see is Blue Mosque. You can’t walk there,
it’s a bit far from your hotel. You should go down to the ferry station and
take a tram. Blue Mosque is located in the heart of Istanbul. There are
some strict rules. Women must wear head scarf when entering the
mosque. And you mustn’t take pictures inside the mosque. It’s prohibited!
You should walk around the area and visit other attractions.
Come back soon
Miss you
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

04/11

Leia o texto sobre átomos e complete a atividade proposta.
Átomos
Átomo é o nome dado ao formador da matéria (tudo aquilo que
ocupa espaço e possui massa). Esse nome foi proposto pelos filósofos
gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas,
substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por
átomos.
Em sua constituição, o átomo apresenta partículas (prótons,
nêutrons e elétrons), não sendo a menor parte da matéria. Todavia, sua
visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está
relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos
comprovados cientificamente.
A evolução do conhecimento sobre o átomo fez com que diversas
tecnologias fossem desenvolvidas e aperfeiçoadas.












Composição básica de um átomo
Núcleo: região mais densa do átomo e comporta prótons e nêutrons;
Eletrosfera: região ocupada pelos elétrons;
Níveis de energia: regiões que envolvem o núcleo e que abrigam
subníveis, orbitais e elétrons. Há sete níveis de energia, que são
representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q;
Subníveis de energia: são regiões que abrigam os orbitais. Estão
presentes em todos os níveis e são representados por letras (s, p, d f).
Sua quantidade depende de cada nível: K (possui subnível s), L (possui
subníveis s e p), M (possui subníveis s, p e d), N (possui subníveis s, p,
d e f), O (possui subníveis s, p, d e f), P (possui subníveis s, p e d) e Q
(possui subníveis s e p);
Orbitais atômicos: regiões de maior probabilidade de se encontrar um
elétron. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbitais:
s (um orbital), p (três orbitais), d (cinco orbitais) e f (sete orbitais);
Prótons: partículas positivas (representadas por p);
Elétrons: partículas negativas que apresentam também comportamento
de onda (representadas por e);
Nêutrons: partículas sem carga que diminuem a repulsão entre os
prótons no núcleo (representadas por n).
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Representação de um átomo
A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a
sigla do elemento químico que ele forma. A sigla Se, por exemplo,
representa todos os átomos que formam o elemento químico selênio.
A sigla que representa o átomo ainda pode fornecer duas
importantes informações: o número atômico (representado pela letra Z e
sempre do lado esquerdo inferior da sigla do átomo) e o número de
massa (representado pela letra A, podendo ser posicionado do lado
esquerdo ou direito na parte superior da sigla do átomo).



Número atômico (Z): indica o número de prótons presentes no núcleo
do átomo e o número de elétrons (e) presentes nos níveis de energia.
Número de massa (A): indica a massa presente no núcleo do átomo,
que resulta da soma do número de prótons (p) e o número de nêutrons
(n).
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ATIVIDADE 02

07/11

1.
O elétron tem carga elétrica __________________ e se localizam na
_______________________.
2.
O próton tem carga elétrica _______________________.
3.
O nêutron tem carga elétrica _____________________.
4.
No núcleo atômico encontramos os ____________________ e os
_____________________.
5.
Os átomos neutros eletricamente possuem o mesmo número de
eletros e ___________________.
6.
O _______________ _________________(Z) indica a quantidade de
prótons de um elemento químico.
7.
O número de massa é a soma do número de prótons (p) e o
número de ______________(n).
8.
Átomo é
o
nome
dado___________________________________________________.

ATIVIDADE 03

11/11

Tabela Periódica
A Tabela Periódica é um modelo que agrupa todos os elementos
químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em
ordem crescente de números atômicos (número de prótons).
No total, a nova Tabela Periódica possui 118 elementos químicos (92
naturais e 26 artificiais).
Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e
seu número atômico.
Os chamados Períodos são as linhas horizontais numeradas, que
possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas
eletrônicas, totalizando sete períodos.
As Famílias ou Grupos são as colunas verticais, onde os elementos
possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou
seja, na camada de valência. Muitos elementos destes grupos estão
relacionados de acordo com suas propriedades químicas.
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ATIVIDADE 04

18/11

Consulte a tabela periódica e completa a tabela com os símbolos e
números atômicos:

ATIVIDADE 05

23/11

Leia o texto sobre ligações químicas e faça um resumo no caderno.
Ligações Químicas
As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a
formação das substâncias químicas.
Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os
átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros e os
principais tipos são:
 Ligações iônicas: há a transferência de elétrons;
 Ligações covalentes: há o compartilhamento de elétrons;
 Ligações metálicas: há elétrons livres.
Regra do Octeto
A Teoria do Octeto, criada por Gilbert Newton Lewis (1875-1946),
químico estadunidense, e Walter Kossel (1888-1956), físico alemão,
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surgiu a partir da observação dos gases nobres e algumas
características como por exemplo, a estabilidade dos elementos que
apresentam 8 elétrons na Camada de Valência.
Portanto, a Teoria ou Regra do Octeto explica a ocorrência das
ligações químicas da seguinte forma:
“Muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando
possuem 8 elétrons na camada de valência (camada eletrônica mais
externa).”
Para tanto, o átomo procura sua estabilidade doando ou
compartilhando elétrons com outros átomos, donde surgem as ligações
químicas.
Vale lembrar que existem muitas exceções à Regra do Octeto,
principalmente entre os elementos de transição.
Tipos de Ligações Químicas
Ligação Iônica
Também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação
é realizada entre íons (cátions e ânions), daí o termo "ligação iônica".
Para ocorrer uma ligação iônica os átomos envolvidos apresentam
tendências opostas: um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons
enquanto o outro tende a recebê-los.
Portanto, um ânion, de carga negativa, se une com um cátion, de
carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação
eletrostática existente entre eles.
Exemplo: Na+Cl- = NaCl (cloreto de sódio ou sal de cozinha)
Ligação Covalente
Também chamada de ligação molecular, as ligações covalentes
são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a
formação de moléculas estáveis, segundo a Teoria do Octeto;
diferentemente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de
elétrons.
Além disso, pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos
por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons
das ligações covalentes.
Como exemplo, observe a molécula de água H2O: H - O - H,
formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, em que cada
traço corresponde a um par de elétrons compartilhado formando um
molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons
nesse tipo de ligação.
Ligação Covalente Dativa
Também chamada de ligação coordenada, ocorre quando um dos
átomos apresenta seu octeto completo, ou seja, oito elétrons na última
camada e o outro, para completar sua estabilidade eletrônica, necessita
adquirir mais dois elétrons.
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Esse tipo de ligação é representada por uma seta e um exemplo é
o composto dióxido de enxofre SO2: O = S → O.
Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre
com um dos oxigênios para atingir sua estabilidade eletrônica e, além
disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o outro oxigênio para
que ele fique com oito elétrons na sua camada de valência.
Ligação Metálica
É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados
eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Para tanto, alguns
metais perdem elétrons da sua última camada chamados de "elétrons
livres" formando assim, os cátions.
A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam
uma "nuvem eletrônica", também chamada de "mar de elétrons" que
produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam
unidos.
Exemplos de metais: Ouro (Au), Cobre (Cu), Prata (Ag), Ferro (Fe),
Níquel (Ni), Alumínio (Al), Chumbo (Pb), Zinco (Zn), entre outros.
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADE 01

05/11

LEIA E OBSERVE COM ATENÇÃO!
Regras do handebol
Quadra



As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com
40 metros de comprimento por 20 metros de largura, e as balizas
– popularmente chamadas de “gols” – têm 2 metros de altura por
3 metros de largura. A quadra será delimitada pelas linhas
laterais e linhas de fundo. Há ainda as linhas dos 4, 6, 7 e 9
metros.



Linha dos 4 metros: serve para limitar o goleiro durante a
cobrança de um tiro de 7 metros;



Linha dos 6 metros: delimita a área do goleiro;



Linha dos 7 metros: estabelece o posicionamento para o tiro de 7
metros;
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Linha dos 9 metros: específica para a cobrança de faltas, é onde
será formada a barreira defensiva.

Tempo de jogo
O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos
com 10 (dez) minutos de intervalo entre eles.
Número de jogadores
Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por
partida, mas, em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que
cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores de linha.
As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar em
quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair.
Posse de bola
Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas
regras básicas para quem está com a bola: segurá-la por, no máximo,
três segundos – mesmo que ela esteja no solo; dar, no máximo, três
passos com a bola na mão.
Área do goleiro
Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar
na área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está
atacando perde a posse de bola.
Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é
permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de
fora para dentro na área e soltar a bola enquanto estiver no ar.
Tiro de 7 metros
O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há
alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os
jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o
goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros.
Tiro Livre
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O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no
local onde a falta se originou a não ser que ela ocorra dentro da linha
tiro livre (linha pontilhada até a linha da área), se a falta ocorrer dentro
dessa área a cobrança deve ser realizada antes da linha pontilhada, em
local próximo.
COMPLETE CORRETAMENTE.
1) O comprimento da quadra de handebol é de________ metros por
___________de largura.

ATIVIDADE 02

12/11

RESPONDA:
1)Qual é a linha que serve para limitar o goleiro durante a cobrança de
um tiro de 7 metros?
2) Qual é a linha que delimita a área do goleiro?

ATIVIDADE 03

LEIA

COM

ATENÇÃO

AS

QUESTÕES

19/11

E

MARQUE

(V)

NAS

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS.
1)(

) As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar

em quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair.
2)(

)A Linha dos 9 metros é específica para a cobrança de faltas, é

onde será formada a barreira defensiva.
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ATIVIDADE 04

24/11

MARQUE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA
1)O jogo de handebol é constituído por dois tempos de :
a)30 minutos

b)30 segundos

c)30 horas

2)É permitido dar quantos passos segurando a bola na mão?
a)30 passos

b)10 passos

c)3 passos

ATIVIDADE 05

26/11

AS POSICÕES DOS JOGADORES DE HANDEBOL.


Goleiro – Ele é quem defende o gol com quase todas as partes do
corpo. É o único jogador que pode tocar a bola com os pés.



Pivô – Ele é a força do jogo onde atrapalha os rivais enquanto
defende. Ele é rápido e trabalha para aumentar as chances de
seus companheiros de equipe a pontuar.



Armador – Ele é um jogador criativo que costumava dirigir a
jogada tanto na defesa quanto no ataque. Deve sempre estar
atento ao jogo, devendo construir estratégias durante a partida.
Essa posição exige muita concentração e visão do jogo.



Pontas – São os jogadores rápidos que guardam os lados da
quadra de handebol. Eles geralmente atiram dos ângulos mais
difíceis e costumavam criar grandes aberturas facilitando o jogo
para seus companheiros de equipe.



Meias –

Geralmente

são

os

maiores

jogadores

da

equipe.

Enquanto defendem, eles tentam bloquear os ataques. Eles
também são os atletas que atiram o mais longe no jogo de
handebol
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1)DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DO PIVÔ:

2)DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DO ARMADOR:

3) DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DOS MEIAS:

62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

Nome:

Turma:

ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

31/10

CRISTIANISMO – O QUE É? COMO SURGIU?
Não há dúvida de que o cristianismo é a maior religião do mundo.
Um de seus pilares é a fé em um único Deus e na vinda de um
redentor,
sendo,
portanto,
caracterizada
como
uma religião
monoteísta, em contraste com as religiões Politeístas – crença em
várias divindades.
O cristão é um seguidor de Jesus de Nazaré, também chamado
por Cristo ou Messias por aqueles que acreditam nele.
A palavra “Cristo” é utilizada, em português, como tradução para
a palavra grega (khristós), que significa “ungido” – refere-se à unção, um
dos ritos da cerimônia de coroação do rei de Israel.
Há uma variedade de religiões espalhadas pelo mundo. Muitas
delas fundamentam-se em escritos, reunidos em livros, que seus
adeptos ou seguidores consideram sagrados. A Bíblia é o livro sagrado
que fundamenta o cristianismo.
Tal palavra provém de um termo grego, cujo significado é “os
livros”. Em latim, essa palavra passou a designar “o livro”, ou seja, a
coleção de livros que forma a Sagrada Escritura. O conteúdo dos livros,
dividido em Antigo e Novo Testamento, é muito variado: narrações
históricas, romances, sermões, poemas e orações, cartas, textos
legislativos e filosóficos, etc.
COMO SURGIU O CRISTIANISMO?
Há mais ou menos 4 mil anos, vários povos viviam às margens do
Mediterrâneo, na Ásia e na África. Naquele tempo, havia duas
importantes civilizações: a Caldéia e o Egito. Existiam, também,
pequenos países, como Síria e Canaã.
Essa última, também conhecida pelo nome de Palestina, contava
com diversas tribos, que viviam da agricultura e do pastoreio. Uma
dessas era formada pelos hebreus, descendentes de Abraão. Foi entre
o povo hebreu que surgiu a Bíblia e as primeiras manifestações do
cristianismo.
Uma estratégia para compreender a consolidação do cristianismo
como uma religião presente em diversos países do mundo é
acompanhar seus primeiros passos em Roma. Assim, por volta do
século II da nossa era, o cristianismo começou a se expressar em
contraposição à cultura greco-romana então vigente. As religiões grega e
romana eram politeístas.
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Dentro desse contexto, Jesus era visto pelos líderes e
sacerdotes como uma ameaça às tradições, e pelos romanos como
um subversivo que poderia encabeçar uma revolta contra Roma. Suas
pregações repercutiram “perigosamente” entre a camada humilde
da população, convencida de que Jesus era o Messias aguardado.
Por conta disso, Jesus foi preso, condenado e crucificado, aos 33
anos, durante o reinado de Tibério, o sucessor de Augusto. A vida dessa
figura é cercada de mistérios. O que sabemos sobre ele e seus
ensinamentos foi transmitido oralmente, a princípio, e depois compilado
em textos que formam um conjunto de quatro livros, conhecido como
Evangelhos (do grego evangélion, “boa nova”), que fazem parte do Novo
Testamento.
Nos Evangelhos, estão descritos os preceitos morais que Jesus
pregou: a bondade de um Deus único e pai de todos, indistintamente;
a fraternidade à luz da caridade e do amor ao próximo; a pátria
celestial; a renovação íntima; e a pureza de sentimentos.
A partir desse ponto, o cristianismo ultrapassou as fronteiras do
Império, e as comunidades cristãs foram agrupadas sob o comando
de bispos, que detinham o controle social, econômico e religioso de
cada região, a diocese.

SÍMBOLO DO CRISTIANISMO

ATIVIDADES
1- O que é:
a) Monoteísmo:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Politeísmo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2- O que fundamenta o cristianismo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Onde surgiu a bíblia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- O que Jesus pregava?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- O que é ser cristão? Você é um bom cristão? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 02

31/10

CANDOMBLÉ

Na condição de escravos, milhares de africanos de diferentes
etnias vieram para o Brasil, Antilhas e Cuba. O que trouxeram? Sua fé.
O culto aos Orixás. Não trouxeram bens materiais, livros sagrados, ou
nada parecidos. Trouxeram a memória dos ancestrais como maior e
mais forte herança e forma de resistência. Não tinham o objetivo de
implantar algo novo. Nem de criar uma nova sociedade, uma nova
religião. Houve a resistência pela preservação do que já existia. O
Candomblé é fruto dessa resistência. Fruto da permanência do culto
ancestral africano. Não foi planejado, inicialmente.
Para qualquer brasileiro que ouviu falar, conhece e/ou pratica
alguma religião afro-brasileira é importante entender o que é o culto aos
Orixás.
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Orixá é uma variação da palavra Ori Axé. Ori = Mente, cabeça.
Axé = força. Poder ser também traduzido como Senhor (xá) da cabeça
(Ori). Ou seja, aquele que tem a mente forte, ou aquele que foi muito
forte. E são esses os Orixás, os ancestrais.
O culto aos ancestrais, ou aos Orixás, eram as bases da
organização social. Nos reinos e cidades africanas de onde vieram
pessoas na condição de escravos, toda a organização partia de uma
hierarquia religiosa. A autoridade era sagrada, ancestral e todos
respeitavam, pois o sagrado não era algo separado de nenhuma das
outras relações sociais. Tudo era sagrado. A comida, o acordar, o
dormir, a água, os animais, a chuva, os rios, a montanha, o sexo, os
filhos, a morte e a vida. Tudo que implicava bem estar social carregava
um sentido e significado sagrado. Religioso.
Ao mesmo tempo, essa noção de sagrado era diferente da noção
hebraico-cristã, em que o bem e mal, o bom e o ruim são manifestações
de Deus ou o Diabo. Tudo que existe faz parte de um todo, criado por
Olodumáre (Deus). O “bem” e o “mal” são manifestações de ações
humanas e não da natureza ou de Deus. Na concepção do culto
candomblecista, não existe bem ou mal enquanto ações. Existe aquilo
que fortalece e é positivo, o asse. E existe aquilo que enfraquece e é
negativo, o ewó e o ajé, ou contra-axé.
Ao longo de mais de 200 anos de constante chegada de africanos
no Brasil, os Ketus, angolas, jejes, haussás, tapás, oyós, ijexás, baribas,
aon efans, gruncis, entre outros, cultuavam ancestrais em diferentes
formas com diferentes nomes. Assim na Bahia, Recife e Rio de Janeiro,
onde houve as maiores aglomerações de negros libertos em um
ambiente urbano, ex-quilombolas e irmandades negras organizaram-se
e constituíram-se os Candomblés. O Candomblé é, portanto, uma
organização religiosa brasileira nascida no seio das irmandades
católicas. Fruto de um complexo sincretismo de tradições africanas,
construído por descendentes de africanos e africanas que
representavam diretamente os reinos que ainda existiam e existem na
África até os dias de hoje.
A hierarquia religiosa e a organização “monárquica” é uma das
heranças dessa padronização de culto. O sacerdote ocupa uma posição
hierárquica que reproduz as mesmas estruturas dos mini-Estados
africanos. O poder é absoluto, soberano e (espiritualmente) hereditário.
O conhecimento é transmitido oralmente.
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O "segredo" é o fator chave da resistência do culto. Por manter-se
a tradição do "segredo" dos ritos e sacramentos, a religião dos Orixás
permanece e perpetua-se com muita força e legitimidade.
O sincretismo da Umbanda não deve ser confundido com o culto
candomblecista, apesar de acontecer com frequência. Candomblé e
Umbanda são práticas muito diferentes. O culto aos Orixás trazidos
desde o princípio da escravidão é uma das bases da Umbanda, mas não
necessariamente a principal. A ética, a essência do pensamento e a
visão de mundo que permeiam os cultos umbandistas seguem
concepções ligadas também ao cristianismo ocidental, além de
concepções Yorubás ou Bantus africanas.
O candomblé é uma das religiões de matriz africana mais
praticadas no mundo, inclusive no Brasil. Ela é derivada de cultos
tradicionais africanos, na qual há crença em um Ser Supremo. O culto
é dirigido a forças da natureza personificadas na forma de ancestrais
divinizados, chamados orixás.
O candomblé acredita na alma e na existência da vida após a
morte. A palavra “candomblé” significa “dança” ou “dança com
atabaques”. Os orixás cultuados são normalmente reverenciados por
meio de danças, cantos e oferendas.

ATIVIDADES

1- O que é o Candomblé e como se originou?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- O que é orixá?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- O que é o Candomblé?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4- Como é a hierarquia religiosa no Candomblé?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- Para quem é dirigido o culto do Candomblé e no que esta religião
acredita?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 03

20/11

Plante o futuro

Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias
acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto
carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não
admirasse suas plantas e flores.
Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o
serviço com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe
perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu.
- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem.
- Ah! Mais ou menos uns 15 anos - respondeu o velho.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? - questionou o
rapaz.
- Não meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto.
- Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não
comerá de seu fruto?
O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu:
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- Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém
comeria jabuticaba se todos pensassem como você.
O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo.
Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e
parou para descansar à sua sombra.
De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma
jabuticabeira carregada de frutos maduros.
Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia,
lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu: "Estou comendo esta
jabuticaba porque alguém há 15 anos plantou esta árvore. Talvez essa
pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão." O importante é
plantar e saber que um dia alguém será beneficiado.
(Trecho do livro Para Que Minha Vida Se Transforme / Maria
Salette e Wilma Ruggeri - Ed. Verus)

ATIVIDADES

1- O que você imagina que o jovem pensava no momento em que
perguntou para o idoso: - Então, qual a vantagem de plantar uma
árvore se o senhor não comerá de seu fruto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- Diante da reflexão desse texto, como você explica o título?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Você concorda ou discorda com a opinião do senhor? Porque?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4- Reflita e escreva a significado dessa frase: “O importante é plantar e
saber que um dia alguém será beneficiado.”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- Quais atitudes boas que você tem hoje e que pode melhorar o seu
futuro e o futuro das outras pessoas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 04

23/11

IGUALDADE E JUSTIÇA
Discriminação – Diz respeito a toda distinção, exclusão ou restrição
baseada no sexo, gênero, raça, cor da pele, linhagem, origem nacional
ou étnica, orientação sexual, condição social, religião, idade, deficiência
etc., que tenha por objeto ou por resultado anular ou depreciar o
reconhecimento, gozo ou exercício e em condições de igualdade entre
toda e todos aos direitos humanos e liberdades fundamentais em todas
as esferas, incluindo a pública, privada, política, econômica, cultural ou
civil.
Racismo – É a convicção de que existe uma relação entre as
características físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados
traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais. O racismo
subentende ou afirma claramente que existem raças puras, que estas
são superiores às demais e que tal superioridade autoriza uma
hegemonia política e histórica, pontos de vista contra os quais se
levantam objeções consideráveis. Ao longo da história, a crença na
existência de raças superiores e inferiores -- racismo -- foi utilizada
para justificar a escravidão e o domínio de determinados povos por
outros.
No ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei 8.069, de
13 de julho de 1990. Na proteção da criança e do adolescente, dispõe no
seu: Artigo 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão a seus direitos fundamentais.
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DESIGUALDADE SOCIAL
A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que
afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os
países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que
ocorre principalmente em países não desenvolvidos.
O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que
compreende diversos tipos de desigualdades, desde desigualdade de
oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de
renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica – a
mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social,
dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade
social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países
mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8º
nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade
de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52
(quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém esta ainda é
gritante.
A desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas
décadas como decorrência do efetivo processo de modernização que
tomou o país a partir do início do século XIX.
Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu
também a miséria, as disparidades sociais – educação, renda, saúde,
etc. – a flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome que
atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a
baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que
chegaram as desigualdades sociais no Brasil.
Como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo. No limiar do século
21: “Num país com 190 milhões de habitantes, um terço da população
dispõe de condições de educação e vida comparáveis às de um país
europeu. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente
modesto, comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. O terço
intermediário se aproxima mais do inferior que do superior”. A
sociedade brasileira deve perceber que, sem um efetivo Estado
democrático,
não
há
como
combater
ou
mesmo
reduzir
significativamente a desigualdade social no Brasil.
ATIVIDADES:
1- Defina discriminação.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2- Defina racismo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Quais são as principais consequências da desigualdade social no
Brasil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- O que é desigualdade social?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- Você conhece alguém que vive em extrema pobreza? Quais ações
que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dessas
pessoas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

ARTE
ATIVIDADE 01

31/10

Leia o texto; Perspectiva - uma noção básica
Um efeito utilizado no mundo da arte,que consegue nos transmitir uma
sensação de profundidade .

Escola de Atenas, Rafael Sanzio

Linha do Horizonte
Quando você está na praia e olha para o mar,você tem a impressão de
que o mar e o céu se encontram.Essa linha imaginária de encontro
entre céu e mar, é o exemplo mais usado para entendermos o que
chamamos de Linha do Horizonte.Ela se encontra sempre diante de nós,
à altura dos nossos olhos, olhando em frente.Em pé ou sentado, se você
se abaixar, ela se abaixa também.
Ponto de Fuga e Linhas Convergentes
Quando você olha para uma paisagem, um ambiente etc., seus olhos se
direcionam automaticamente para um ponto, mas sem perder a imagem
do todo.esse ponto,para onde nossos olhos se dirigem é chamado
de ponto de fuga (PF).
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Linhas convergentes são linhas paralelas, que convergem ao ponto de
fuga.

O ponto de fuga é a representação do Infinito sobre o plano.
Este é um recurso que encontramos na chamada perspectiva linear.

Complicando um pouquinho....
Encontramos outros tipos de perspectivas.
A perspectiva paralela de um ponto de fuga, conforme a figura A.
A perspectiva obliqua de dois pontos de fuga, conforme figura B.
A perspectiva aérea de três pontos de fuga, conforme figura C.
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Podemos ver no desenho abaixo, a representação da figura humana em
perspectiva.
Repare que, conforme ela vai se distanciando vai diminuindo de
tamanho.
Com isso encontramos a figura humana em vários planos.
Sendo conhecidos por primeiro plano ( as que se encontram mais a
frente) e segundo plano (as que se encontram mais atrás).

Agora veja o exemplo de primeiro plano e segundo plano na obra abaixo.

Meninas Cariocas,1926 - Di Cavalcanti.
Fonte: http://educartesamonte.blogspot.com.br/
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ATIVIDADE 02

13/11

Agora é com você desenhe o que falta. E não se esqueça de colorir.
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ATIVIDADE 03

20/11

Usando a técnica da perspectiva termine o desenho do quarto.

77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE 04

26/11

Agora você é o artista, usando a sua criatividade,escolha uma parte da
sua casa e faça um desenho não esqueça,tem que ser com
perspectiva.(quarto,sala,cozinha,varanda, etc)
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