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Semana 15 – 20/07 a 24/07/2020 

 

Caro aluno, cara aluna  

 

Esperamos que você esteja bem e se prevenindo contra o COVID-19. Permaneça em 

isolamento social e procure sempre higienizar suas mãos com água, sabão e álcool 70º.  

Organize um período e um local tranquilo para estudo e amplie seus conhecimentos!  

 

Forte abraço, profs. EJA EMEB Dr. Mário Santalúcia. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa.Rosemere 

 

Vamos explorar outros gêneros, que são o cartum e a carta de leitor. Através da leitura dos 

textos disponibilizados, vamos começar a perceber características gerais, como o objetivo e a 

linguagem que tais gêneros apresentam. Objetivos: ler e analisar um exemplo de cartum e uma 

carta de leitor. 

 

Atividades: 

I- Confira o cartum, assinado por Nando Motta e publicado no site Folha de São Paulo: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Fonte: www.folha.uol.com.br 

 

1- Ao ler este cartum, você conseguiu identificar o assunto abordado? Qual é? 

 

2- Qual o objetivo do cartum? 

 

3- Qual a sua opinião: você concorda ou discorda com a crítica feita? Não esqueça de justificar sua 

opinião. 

4- Ao ler o cartum, você conseguiu identificar qual o nível de linguagem utilizado? Responda: 

a) culto, mais formal            b) coloquial, do dia a dia, mais informal 

c) técnico                             d) literário 

 

5- O “cartum” é um gênero que explora só a linguagem verbal (palavra escrita ou falada), só a 

linguagem não-verbal (imagem, gesto etc.), ou a linguagem mista (as duas)? Explique. 

 

II- Leia o texto abaixo: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://www.folha.uol.com.br/
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“Chega a espantar a incrível semelhança entre a sucessão de eventos ligados à possível 

pandemia originária da China e a trama e detalhes do filme “Contágio” (2011), de Steven 

Soderbergh. Diferentemente de outros thrillers sanitaristas, que chegam até a apelar para zumbis, 

a história de “Contágio”, além de verossímil, mostra-se bem fiel ao mundo globalizado em que 

vivemos. Coincidências assim levam a pensar que na realidade muitas vezes nada fica a dever à 

ficção”. 

Luciano Ladeia Prates (Governador Valadares, MG) In: Painel do leitor/ Jornal Folha de São Paulo 

 

1- Qual a finalidade do texto escrito por Luciano Ladeia Prates a respeito da pandemia originária 

da China em 2020? 

a) apresentar observações irônicas.                b) apresentar semelhanças. 

c) mostrar opiniões contrárias.                        d) usar argumentos inconsistentes. 

 

2- Esse texto é um exemplo de 

a) notícia.           b) carta pessoal.          c) carta do leitor.          d) biografia. 

 

3- No trecho “Coincidências assim levam a pensar que na realidade”, a que refere o elemento de 

coesão em destaque? 

a) a trama e detalhes do filme “Contágio”. 

b) o mundo globalizado em que vivemos. 

c) a incrível semelhança entre a pandemia e o filme. 

d) outros thrillers sanitaristas que chegam até a apelar para zumbis. 

 

4- No texto, o nível de linguagem empregado é 

a) informal.          b) formal.          c) literário.          d) coloquial. 

 

5- No texto, o autor demonstra ser 

a) debochado.           b) surpreso.          c) exagerado.          d) otimista. 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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MATEMÁTICA – Prof. Álvaro e Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico, Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão com 

números naturais e inteiros. Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação 

problema e leitura gráfica. 

 

Atividade: Resolver no caderno. 

 

1- Problemas: 

 

 O gráfico da figura abaixo mostra na linha horizontal a quantidade de dias do coronavírus e 

na linha vertical mostra a quantidade de óbitos (mortes) pelo coronavírus nos últimos 80 dias no 

Brasil. Este gráfico mostra a média de óbitos diária quando alcança a quantidade de dias da linha 

horizontal. 

 

Exemplo: Em 10 dias de pandemia do coronavírus no Brasil a quantidade de óbitos foi em média 

22,1 pessoas por dia. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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a) Qual foi a quantidade de óbitos por dia no quinquagésimo (50º) dia de pandemia no Brasil, ou 

seja, em 50 dias de pandemia quantas pessoas morreram em média por dia? 

 

 

b) Em 80 dias de pandemia quantas pessoas em média morreram por dia? 

 

 

c) A média de 815,7 óbitos por dia é atingida em quantos dias de pandemia no Brasil? 

 

 

d) Qual é a diferença (conta de menos) de óbitos em média por dia que ocorreram entre o 

sexagésimo (60º) dia e o quadragésimo (40º) dia? 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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* Quando ouvirem que o gráfico chegou em um platô horizontal significa de maneira simplificada 

que os “números não sobem e também não descem”. 

e) Os governantes do Brasil resolveram reabrir de forma gradual o comércio, academias de 

ginástica, salões de beleza entre outras atividades, justamente no momento em que o gráfico da 

média diária de mortes encontra-se em um platô horizontal máximo de óbitos. Em quais dias esse 

platô horizontal está acontecendo no nosso gráfico? 

 

 

2) Resolva os cálculos dos parênteses e indique com os sinais de maior >, menor < ou igual = 

a) ( + 850 - 350 ) ____ ( 160 + 240 ) 

 

 

b) ( - 1200 + 400 - 800 ) ____ ( 780 - 900 ) 

 

 

c) ( - 1600 + 2000 ) _____( - 500 - 100 ) 

 

 

d) ( - 900 + 200 – 300 ) _____ ( 500 – 1700 + 200  

 

HISTÓRIA - Prof. Lindinalva 

 

Nesta semana vamos compreender o processo de estruturação do Segundo Reinado e os 

motivos que levaram a decadência do império e a proclamação da república. Objetivo: discutir   os   

acontecimentos   históricos   que   anteciparam   pelo   golpe   da maioridade o reinado de Dom 

Pedro II; compreender   a   política   interna   parlamentista   monárquica   no   segundo reinado. 

 

  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Atividade: ler com atenção o texto e as questões propostas e em seguida responder no seu 

caderno, não há necessidade de copiar os textos e nem as questões, também não é necessário 

imprimir nada. 

 

https://www.grupoescolar.com 

 

O Segundo Reinado do Brasil começou quando Dom Pedro II teve sua maioridade 

antecipada pelo Senado, para que ele pudesse assumir o trono como imperador. Este momento 

histórico durou de 1840 até 1889, ano em que o Brasil finalmente se tornou uma república. 

  

O Segundo Reinado teve início oficialmente em 23 de julho de 1840. Para que Dom Pedro 

II pudesse assumir o trono foi necessário alterar a Constituição. Assim, Pedro de Alcântara, que 

estava apenas com 14 anos na época, foi considerado maior de idade e apto a assumir o governo. 

 Este período só se encerraria em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da 

República. 

D. Pedro II foi imperador do Brasil por 49 anos. Este momento histórico foi marcado por 

transformações sociais, econômicas e políticas no país. Havia uma disputa bastante acirrada entre 

o Partido Liberal e o Partido Conservador durante o Segundo Reinado. 

  

O período também foi marcado pelo auge da Revolução Farroupilha no Rio Grande do 

Sul. Dom Pedro II indicou, então, o Barão de Caxias para negociar o fim da revolta. O acordo deu 

origem ao chamado Tratado de Poncho Verde, que, em 1845, colocou fim à revolução. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.grupoescolar.com/
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/1889-proclamacao-da-republica-15-de-novembro.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/1889-proclamacao-da-republica-15-de-novembro.html
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Outros conflitos também aconteceram durante o Segundo Reinado, como, por exemplo, a 

Revolução Praieira, de Pernambuco, entre os anos de 1848 e 1850; e o conflito armado contra o 

Paraguai, de 1864 a 1879. 

Na área econômica, o Segundo Reinado marcou o sucesso do café brasileiro como 

produto de exportação, reforçando as figuras dos barões do café, que estavam concentrados 

principalmente nas fazendas do Estado de São Paulo. O período também foi marcado pela chegada 

dos imigrantes europeus, com destaque para os italianos, que vieram trabalhar nos cafezais a 

partir de 1850. 

O Segundo Reinado também teve uma pressão da Inglaterra para o fim da escravidão. Por 

isso, o país começou a criar leis neste sentido, como a Lei Eusébio de Queiróz, que proibiu o tráfico 

de escravos no país; a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea, de 1888, 

que aboliu a escravidão. 

A crise do Segundo Reinado começou já na década de 1880. A população começou a ficar 

descontente com o governo de Dom Pedro II, principalmente por conta de casos de corrupção, 

proibições determinadas pela Monarquia e pelo controle excessivo. 

Nesta época, os ideais republicanos já eram fortes no país, principalmente entre a classe 

média. As pessoas queriam ter mais liberdade e participação política e começaram a apoiar a 

implantação da república. 

Com o apoio dos fazendeiros e cafeicultores do Oeste Paulista, que também queriam mais 

poder político, o movimento pela república cresceu. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal 

Deodoro da Fonseca assinou o manifesto de Proclamação da República, dando origem a um 

governo provisório no Brasil. Depois disso, D. Pedro II e a família imperial foram embora para a 

Europa. 

Fonte: https://www.stoodi.com.br/blog/historia 

 

1) Dom Pedro II, após a abdicação de seu pai, em 1831, passou a ser Príncipe Regente do Brasil. 

Essa fase durou até o ano de 1840, quando foi formalizada a sua situação como imperador, quando 

ele tinha apenas 14 anos de idade. Essa formalização ficou conhecida como: 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/revolucao-praieira.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/28-de-setembro-dia-da-lei-do-ventre-livre.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/abolicao-da-escravatura-no-brasil.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/deodoro-da-fonseca.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/deodoro-da-fonseca.html
https://www.stoodi.com.br/blog/historia
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a) Regência Uma; 

b) Regência Trina; 

c) Soberania Clandestina; 

d) Golpe da Maioridade. 

  

2) A economia cafeeira foi o principal esteio econômico do Segundo Reinado, sendo desenvolvido 

seu cultivo em grande escala primeiramente: 

a) no Oeste paulista; 

b) no Sul da Bahia; 

c) no Norte paranaense; 

d) no Sul de Minas. 

 

3) Complete as frases com as palavras do quadro abaixo: 

REGENCIAL - D. PEDRO II - D. PEDRO I - PESSOAL 

O Império do Brasil (1822-1889) teve dois reinados: o Primeiro Reinado (1822-1831) e o Segundo 

Reinado (1831-1889). 

a)    O Primeiro Reinado foi o reinado de ______________. O Segundo Reinado foi o reinado de 

_____________ .Durante o Segundo Reinado, houve o período do governo ____________ (1831-

1840) e o período de governo _____________ de Dom Pedro II (1840-1889). 

  

4) Que acontecimento deu início ao governo de Dom Pedro II? 

 _____________________________________________________________________________ 

 

5) Em Pernambuco, as terras e o poder político eram controlados pela família Cavalcanti, enquanto 

o comércio era monopolizado pelos portugueses. Com esta situação, a população marginalizada 

das terras e do trabalho, desencadeou a que seria a última revolta popular no Segundo Reinado. A 

revolta popular a que se refere o texto foi: 

a) a Revolução Praieira; 

b) a Sabinada; 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – EJA – 8ª série 

 
 

 
10 

Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 
 
 

c) a Balaiada; 

d) a Guerra dos Farrapos. 

 

GEOGRAFIA – Prof.Edmilton 

 

Leitura: Economia Brasileira 

 

Considerada a nona economia mundial e maior potência da América Latina a economia 

brasileira apresenta um perfil sólido, sendo um grande exportador de uma variedade de produtos, 

o que fomenta o desenvolvimento econômico. As principais atividades que contribuem para o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) são a agropecuária, o setor de serviços, indústria e 

comércio.  

Sendo o maior país em extensão territorial do mundo, o Brasil tem muitas possibilidades de 

desenvolver variadas atividades que contribuem para o desenvolvimento financeiro. Além da 

exploração de riquezas minerais, a vasta extensão de terra é favorável para agricultura. 

Com alto potencial exportador, a economia brasileira gira em torno dos principais produtos 

de exportação do país, dentre eles estão o minério de ferro, aço, soja e produtos derivados, 

automóveis e peças automotivas, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café e frango. 

Em contrapartida, há os produtos mais importados, que impactam na economia brasileira, 

uma vez que retiram recursos internos para adquirir bens de outros país. Dentre estes produtos os 

principais são petróleo bruto, equipamentos eletroeletrônicos, peças para automóveis, 

medicamentos, automóveis, óleos combustíveis, gás natural e peças para aviação. 

Ao lado da Argentina, Uruguai e Paraguai, o Brasil constitui o bloco econômico chamado de 

Mercosul (Mercado Comum do Sul). Com foco no fortalecimento da economia brasileira, a nação 

também faz parte da OMC (Organização Mundial de Comércio). 

 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/economia-brasileira 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agricultura
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agricultura
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/mercosul
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/mercosul
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/mercosul
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CIÊNCIAS  

 

O ar poluído contribui para as infecções respiratória, principalmente nesse momento de 

pandemia. Objetivo: compreender a ação do monóxido de carbono. 

 

Atividades 

 

Leitura:  Monóxido de carbono 

 

   O monóxido de carbono (CO) é produzido pela queima incompleta de combustíveis.  Ele 

é tóxico porque tem grande tendência a se combinar com a hemoglobina, molécula responsável 

pelo transporte do gás oxigênio (O2) a todas as células vivas do nosso corpo. 

   Quando uma pessoa inspira ar com monóxido de carbono, parte da hemoglobina se liga a 

esse gás, e a quantidade de hemoglobina disponível para o transporte de gás oxigênio diminui.  A 

falta de gás oxigênio nas células pode provocar vários danos à saúde e até mesmo a morte (uma 

concentração de monóxido de carbono maior que 50 mg/mm cúbico de ar pode ser fatal). 

   Como esse gás é inodoro e incolor, é impossível saber quando o ambiente está 

contaminado.   

   Talvez você já tenha visto um aviso nas paredes de túneis em que circulam automóveis. 

"EM CASO DE CONGESTIONAMENTO DESLIGUE O MOTOR ". O objetivo dessa recomendação 

é evitar o comprometimento da qualidade do ar. Também não se deve manter o motor de veículos 

ligado em locais fechados (uma garagem por exemplo ). 

   A fumaça dos cigarros é outra fonte de monóxido de carbono.  Os fumantes e os não-

fumantes presentes em um mesmo recinto sofrem a ação do monóxido de carbono no organismo.  

 

Responda as questões: 

 

1) Como é produzido o monóxido de carbono?  

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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2) Por que o monóxido de carbono é tóxico? 

 

3) O que acontece quando respiramos o ar com monóxido de carbono? 

 

4) Quando que o monóxido de carbono é fatal?  

 

5) Quais são as características do monóxido de carbono? 

 

6)  Por que não se deve manter o motor de veículos ligado em locais fechado?  

 

7)  Os fumantes e não fumantes sofrem a ação do monóxido de carbono?  Justifique. 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Já vimos que na língua portuguesa temos o pronomes interrogativos, usados para formular as 

perguntas. No inglês, temos as question words, que têm a mesma função. Vamos reconhecer as 

principais (questions words), num texto que segue. Objetivo: conhecer e utilizar question words, 

localizando informações em um texto. 

 

 Atividades: 

 Observe o texto e responda. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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 Há três informações importantes sobre os 

acontecimentos. Localize-as. Responda em 

português. 

1- Onde acontece? 

  

2- Quando acontece? 

  

3- Com quem acontece?

Fonte: Acervo pessoal 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Nas semanas anteriores vocês criaram da própria cabeça o que estariam sentindo. Esta 

semana vamos olhar para o que as outras pessoas criaram e nos inspirar, e criar algo para fechar 

esse semestre. 

Pode ser uma música, poesia, fotografia, colagem, dança, interpretação de um texto próprio, 

imposição teatral, pintura, colagem, desenho, texto ilustrado. Escolha uma forma de se expressar 

e nos mostre. 

Fico aguardando sua obra de arte, seja criativo. 

 

Vamos usar um ou mais das quatro linguagens artística, que temos contato na escola: 

 Artes Visuais  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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 Dança 

 Música 

 Teatro  

 

Qual a linguagem artística você acredita que tem mais haver com a sua pessoa e seus 

sentimentos, neste semestre? 

 

Para inspiração, vou sugerir links dos museus virtuais que se pode visitar sem sair de 

casa: 

https://tecnoblog.net/331627/10-museus-online-para-visitar-durante-a-quarentena-do-covid-19/  

 

Museus e obras de arte inspirados na covid-19: 

https://tab.uol.com.br/amp-stories/museu-covid/index.htm 

https://www.instagram.com/covidartmuseum/?utm_source=ig_embed 

https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-

quarentena/ 

 

Vídeos: 

https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/artistas-inspiram-se-na-pandemia-de-covid-19-para-criar-

obras-de-arte/5ea498b20cf2a588342054fc 

 

Palavras-chave para busca na internet de inspiração: 

Obras de arte covid 19 

Obras de arte pandemias 

Obras de arte que retratam pandemias 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://tecnoblog.net/331627/10-museus-online-para-visitar-durante-a-quarentena-do-covid-19/
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https://www.instagram.com/covidartmuseum/?utm_source=ig_embed
https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-quarentena/
https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-quarentena/
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/artistas-inspiram-se-na-pandemia-de-covid-19-para-criar-obras-de-arte/5ea498b20cf2a588342054fc
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