
Queridos alunos da EJA, olá! 

Estaremos juntos em mais uma semana de atividades on-line.  Preparamos tudo com muito 

carinho e esperamos que nossas todos estejam aproveitando ao máximo este momento de 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Lembramos que estamos trabalhando, mesmo que de longe, então, qualquer dúvida pode ser 

esclarecida por meio de nosso canal oficial (WhatsApp/4066-5534) 

Todas as atividades são pensadas para que você consiga resolver com o máximo de autonomia e 

sem a necessidade de impressão. Utilize recursos disponíveis na sua casa e se algo não estiver 

ao alcance, não tem problema, depois retomaremos em sala de aula. Leia tudo com muita atenção 

e anote toda e qualquer dúvida. 

MODALIDADE / NÍVEL DE ENSINO: Educação de Jovens e Adultos — 5ª e 6ª SÉRIE 

SEMANA DE 20/07 A 24/07 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

− Analisar e refletir sobre a escrita da língua padrão por meio da gramática. 

 

Nesta semana vamos relembrar os sinais de pontuação e analisar os tipos de frases. 

Vamos utilizar a crônica que trabalhamos a semana passada “Vida fácil” de Alexandre de 

Azevedo. 

 

VIDA FÁCIL 

 

A simpática senhora esperava pacientemente na fila do orelhão a sua vez de telefonar. Bem 

vestida, a simpática senhora aparentava ser uma respeitada dona-de-casa, boa mãe, exemplar 

esposa.  

Ao chegar a vez, um rapaz pobremente vestido, com feições aflitas, interrompeu-a:  

— Perdão, minha senhora. Será que eu posso usar o telefone? É urgente! Por favor!  

A simpática senhora, notando que o rapaz estava mesmo com algum problema sério – pois, 

apesar de sua aparência humilde, possuía um certo ar de honestidade – cedeu-lhe a vez. Cedida, 

ele depositou a ficha no aparelho e, sempre apresentando sinais visíveis de nervosismo, completou 

a ligação:  

— Alô! Seu Juarez? É o Reinaldo. O senhor mandou eu ligar às onze, lembra? A camisa e a 

gravata eu tenho. Só faltam a calça e o paletó. O senhor arrumou? Não! Puxa vida, o senhor 

prometeu. Tem que ser de terno, senão eles não aceitam. . . Droga, desligou!  

O rapaz, decepcionado, foi sentar-se numa mureta ao lado do orelhão. A simpática senhora, 

que ouviu toda a conversa, reparou que ele chorava por não ter conseguido o seu terno. A simpática 

senhora, sensibilizada com o ocorrido, foi ao seu encontro:  

— Desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir a sua conversa. Você precisa muito desse 

terno?  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CANDIDO PORTINARI 



O rapaz explicou toda a situação. Explicou que estava desempregado há algum tempo e que 

não possuía dinheiro para a aquisição de um terno que usaria para se apresentar à vaga de uma 

determinada empresa. Comovida com a história do rapaz, a simpática senhora resolveu presenteá-

lo com um terno novinho. O rapaz agradeceu com as lágrimas escorrendo pelo rosto.  

No outro dia, no mesmo orelhão, um simpático senhor pegou o fone para fazer a ligação. O 

rapaz interrompeu-o:  

— Perdão, meu senhor. Será que eu posso usar o telefone? É urgente! Por favor! O simpático 

senhor cedeu-lhe a vez:  

— Alô! Seu Juarez? É o Reinaldo. O senhor mandou eu ligar às onze, lembra? A camisa, a 

gravata, a calça e o paletó eu tenho. Só falta o sapato. O senhor arrumou? Não! Puxa vida . . .  

 
Azevedo, Alexandre. O vendedor de queijos e  

outras crônicas. Atual, SP, 1996. 

 

ESTUDANDO A GRAMÁTICA 

 

1. Qual é o nome do sinal de pontuação que expressa pergunta? Retire do texto uma frase que 

indica pergunta. 

 

2. Qual a função das reticências nas frases? Retire do texto uma expressão essa pontuação. 

 

3. Qual a função do ponto de exclamação? Retire do texto uma frase ou expressão que contenha 

esse sinal de pontuação. 

 

4. Pontue as frases abaixo adequadamente: 
 

a) Maria e Joana foram ao teatro 

b) Camila comprou uma calça uma blusa 

e uma sandália 

c) Que dia é hoje 

d) Olha que carro lindo 

e) Mamãe disse 

f) Você já jantou 

g) Que filme maravilhoso 

h) Não vou ao cinema 

i) Carlos venha almoçar 

 

5. Crie um pequeno diálogo utilizando os dois pontos e o travessão. 

 

TIPOS DE FRASES 

Os tipos de frases são cinco: exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas e optativas. 

A intencionalidade do discurso é manifestada através dos diferentes tipos de frases. Para tanto, os 
sinais de pontuação que as acompanham auxiliam para expressar o sentido de cada uma delas. 

Frases exclamativas 
As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção. São 

sinalizadas com ponto de exclamação: 

• Puxa! 
• Que sorvete gostoso! 
• Até que enfim! 
 

Frases declarativas 

https://www.todamateria.com.br/ponto-de-exclamacao-quando-usar/


As frases declarativas representam a constatação de um fato pelo emissor. Levam ponto 
final e podem ser afirmativas ou negativas. 

Declarativas afirmativas: 
• O documento foi enviado ontem. 
• Gosto de comida apimentada. 
• As matrículas começam hoje. 
 

Declarativas negativas: 
• O documento não foi enviado ontem. 
• Não gosto de comida apimentada. 
• As matrículas não começam hoje. 
 

Frases imperativas 
As frases imperativas são utilizadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Levam ponto 
final ou ponto de exclamação e também podem ser afirmativas ou negativas. 

Imperativas afirmativas: 
• Desista! 
• Vá por ali. 
• Siga-me! 
 

Imperativas negativas: 
• Não desista! 
• Não vá por ali. 
• Não me siga! 
 

Frases interrogativas 
As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser 
diretas ou indiretas. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com ponto de interrogação, 
enquanto as interrogativas indiretas levam ponto final. 

Interrogativas diretas: 
• Aceita um café? 
• Escreveu o discurso? 
• O prazo terminou? 
 

Interrogativas indiretas: 
• Gostaria de saber se deseja um café. 
• Quero saber se o discurso está feito. 
• Precisava saber se o prazo terminou. 
 

Frases optativas 
As frases optativas expressam um desejo e são sinalizadas com ponto de exclamação: 

• Que Deus te abençoe! 
• Espero que dê tudo certo! 
• Muita sorte para a nova etapa! 

 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/tipos-de-frase-e-pontuacao/ 

 

6. Que tipo de frase é: - "Como se chama o teu gato?" 

a) Frase exclamativa. 

b) Frase interrogativa. 

c) Frase imperativa. 

d) Frase declarativa. 

 

https://www.todamateria.com.br/uso-do-ponto-final/
https://www.todamateria.com.br/uso-do-ponto-final/
https://www.todamateria.com.br/ponto-de-interrogacao/
https://www.todamateria.com.br/tipos-de-frase-e-pontuacao/


7. Que tipo de frase é: "O Pedro vai para a escola." 

a) Frase exclamativa. 

b) Frase imperativa. 

c) Frase interrogativa. 

d) Frase declarativa. 

 

8. Que tipo de frase é: "Que lindo gatinho!" 

a) Frase exclamativa. 

b) Frase interrogativa. 

c) Frase imperativa. 

d) Frase declarativa. 

 

9. A frase “Ela era a moça mais bonita do casamento.” é 

a) declarativa afirmativa. 

b) declarativa negativa. 

c) interrogativa. 

d) exclamativa. 

 

10. Marque a alternativa que apresenta frase exclamativa: 

a) Os casais saíram para jantar? 

b) Bons ventos o levem! 

 

c) O cliente pagou o copo de suco? 

d) Maria depositou dinheiro em sua conta 

bancária. 

 

11. Classifique adequadamente as frases abaixo: 

a) Por favor, feche a janela. 

b) Hoje não vou trabalhar. 

c) João sabe jogar. 

d) Que belo cachorro! 

e) Venha cá, Joana. 

f) Carmem gosta de laranja. 

g) Que horas são? 

h) Que bolo delicioso! 

i) Carlos não veio trabalhar. 

j) A janta está pronta? 

k) O palhaço é engraçado. 

 
12. Passe as frases afirmativas para negativas: 

a) O rapaz fez um elogio para a moça. 

b) Camila perdeu seu cartão. 

c) O céu está lindo. 

d) Júlio é um bom diretor. 

e) O menino salvou a vida da moça. 

 
13. Com as palavras abaixo, forme frases interrogativas e exclamativas. Siga o modelo: 
 
Bola: De quem é esta bola? 
          Que bola suja! 
 
a)   Caneta:  
 
b)   Casa:  
 
c)   Presente: 
 
d)   Trabalho:  
 
e)   Caderno:  
 
f)    Carro:   
 



MATEMÁTICA  

ATIVIDADE 1: 

Olá queridos alunos, espero que estejam bem, nesta semana começaremos nossa 

atividade com a correção dos exercícios da semana doze de atividades remotas que 

passei para vocês, assim, vocês poderão observar seus erros e na dúvida entrar em 

contado comigo. Um grande beijo. 

1) Em um sítio há 11 árvores. Cada árvore possui 11 galhos e em cada galho 11 maçãs. Quantas 
maçãs existem no sítio?  
 

a) 144 b) 1224 c) 1331 

 
2) Assinale a alternativa correta: 
 

a) 4x 33 = 30 b) 32 x 43 = 63 c) 23 + 52 = 34 d) 100 + 151 = 16 

 
3) O prédio onde Jacira mora tem 5 andares, em cada andar 5 apartamentos, para cada 
apartamento 5 vagas na garagem. Como posso representar em forma de potencia o número de 
vagas desse prédio? Quantas vagas esse prédio tem? 

 
5x5x5 ou 53 = 125 vagas 

 
4) Para promover a venda de uma televisão, o cartaz anuncia: TV à vista R$ 580,00 ou 4 vezes de 
R$ 152,00. Quanto pagará a mais quem pagar a prazo a mesma TV? 

4x 152 = 608 
Quem comprar a TV a prazo pagará R$608,00 

 
5) Todos os livros de uma  sala de aula estão em 8 estantes. Cada estante tem 8 prateleiras, cada 
prateleira tem 8 livros. Quantos livros há na sala de aula? 

8x8x8 ou 83 = 512 
Na sala de aula há 512 livros 

 
6) Maristela possuía R$ 71,00 e Maurício, R$85,00. Juntaram suas quantias para comprar 12 Cds 
do mesmo valor. Quanto saiu cada Cd, se eles gastaram todo o dinheiro?  

71 +85 = 156 
156÷ 12 = 13 

Cada CD custou R$13,00 
7) Calcule o resultado completando o quadro: 

POTENCIA BASE EXPOENTE RESULTADO 

302 30 2 900 

23 2 3 8 

42 4 2 16 

112 11 2 121 

53 5 3 125 

35 3 5 243 



8) Um estacionamento cobra R$3,00 a primeira hora estacionada e as demais horas R$4,00. 
Quanto gastará um carro que ficar estacionado por 7 horas? 

1ª hora 3,00 
6 horas 4x6,00= 24,00 

24,00 + 3,00= 27,00 
Gastará R$ 27,00 

 
9) Dona Eliana quer dividir igualmente certa quantidade de dinheiro entre seus 6 netinhos. Ela tem 
8 cédulas, duas de 100, cinco de 10 e uma de 5 e três moedas de R$1,00 cada. Quanto receberá 
cada netinho? 

2x100= 200 ,5x10= 50, 1x5= 5, 3 moeda de 1,00= 3,00 
Total= 258,00 

258÷6= 43 
Cada neto receberá 43 reais 

 
10) Um doente deve tomar um comprimido de remédio de 8 em 8 horas. A caixa de remédio 
receitada contem 36 comprimidos. Quantos dias durarão o tratamento? 

Por dia 3 comprimidos 
36÷3=12 dias 

O tratamento irá durar 12 dias 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

Estamos chegando ao fim do semestre, quando estamos em sala geralmente a professora volta 
em alguns conteúdos para que estes não fiquem no esquecimento. Vamos rever alguns destes 
agora. Começaremos com as operações de multiplicação e divisão, situações problemas 
envolvendo as operações simples e depois com ordem decimal. 

ATIVIDADE 1 

 Vamos resolver as operações abaixo: 

a)749 x 12 = i) 696÷3 = 

b)859 x  22 = j)1235 ÷ 5 = 

c)1364 x 15 = k)12849 ÷ 4 = 

d)1280 x 32 = l) 6.856 ÷ 6 = 

e)1340 x 22 = m)15.685 ÷ 5 = 

g) 2345x32= n)16.360÷ 6= 

h)4567x18= o)32.946÷ 8 = 

 

SITUAÇÕES PROBLEMAS COM AS QUATRO OPERAÇÕES 

Com atividades de situações problemas os alunos desenvolvem seu raciocínio lógico e estimula a 
curiosidade interligando a matemática em todas as situações do cotidiano, percebendo sua 
presença em tudo que fazemos. 

 



ATIVIDADE 2: 

 
 Em uma sexta feira a loja de conveniência vendeu 440 reais em lanches. Se cada lanche custa 

oito reais, quantos lanches foram vendidos neste dia? 
 

 Quantos reais o restaurante recebeu com os lanches vendidos na segunda, sendo que neste 
dia foram vendidos 42 lanches? 

 

 Em uma escola, estão matriculados 1678 alunos. Entre esses alunos 867 são meninas. Calcule 
a quantidade de meninos. 

 

 No verão aqui no Brasil, o clima é muito quente e as sorveterias vendem muitos picolés. Veja 
quantos picolés a sorveteria Polo Norte vendeu em apenas uma semana. 

 

SORVETERIA 

POLO NORTE 

DIA DA SEMANA QUANTIDADE 

 DOMINGO  230 

 SEGUNDA – FEIRA 80 

 TERÇA - FEIRA  69 

 QUARTA - FEIRA 93 

 QUINTA- FEIRA 77 

 SEXTA- FEIRA  112 

 SÁBADO  210 

 

 Considerando o sábado e o domingo juntos, calcule quantos sorvetes foram vendidos. 
 

 Adicione a quantidade de sorvetes vendidos de segunda à quarta- feira. 
 

 Considerando a semana inteira quantos sorvetes foram vendidos? 
 

 Se cada sorvete em média custa R$ 3,50. Quanto esta sorveteria arrecadou nesta semana de 
vendas? 
 

 Se um cachorro tem quatro patas, quantas patas têm 48 cachorros? 
 
ATIVIDADE 3 

Para festejar a volta das aulas o diretor Luciano encomendou salgados e docinhos para uma 

festa na escola.  Foram encomendados para cada pessoa 12 salgados e 8 docinhos. A escola tem 

287 alunos. 

Responda: 

 De quantos salgados serão precisos? 
 De quantos docinhos? 
 Se juntarmos os doces e salgados de quanto será necessário encomendar? 



ORDEM E CLASSES DECIMAIS 

Ordem e classes do sistema de numeração decimal. 
A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita 

para a esquerda. 
O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos (símbolos) 

diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o 
sistema de numeração que nós usamos. 

CLASSE DOS BILHÕES CLASSE DOS MILHÕES CLASSE DOS MILHARES CLASSE DAS UNIDADES 

ORDENS  ORDENS  ORDENS  ORDENS  

12ª 11ª 10ª 9ª 8ª 7ª 6ª 5ª 4ª 3ª 2ª 1ª 

Centena 

De 

Bilhão 

Dezena 

De 

Bilhão 

Unidade 

De 

Bilhão 

Centena 

De 

Milhão 

Dezena 

De 

Milhão 

Unidade 

De 

Milhão 

Centena 

De 

Milhar 

Dezena 

De 

Milhar 

Unidade 

De 

Milhar 

Centena  Dezena Unidade 

 

ATIVIDADE 4 

Escreva os seguintes números no quadro de ordens: 

a) Quatrocentos e noventa e dois; 

b) Dois mil oitocentos e trinta e sete; 

c) Cinquenta e sete mil cento e vinte e cinco; 

d) Duzentos e cinquenta e um mil. 

e) Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove. 

f) Quinhentos e dois mil trezentos e dez. 

 2ª Classe ou 

Classe dos Milhares 

1ª Classe ou 

Classe das Unidades Simples 

 Centena de 

Milhar ( CM) 

Dezena de 

Milhar ( DM ) 

Unidade de 

Milhar ( UM ) 

Centena  

( C ) 

Dezena 

( D ) 

Unidade  

( U ) 

a)       

b)       

c)       

d)       

e)       

f)       

BIBLIOGRAFIA 
 
https://pt.scribd.com.br 
https://todamatéria.com.br 

https://pt.scribd.com.br/
https://todamatéria.com.br/


HISTÓRIA  

ATIVIDADE 1:  Leitura do texto para conhecer a religião e costumes egípcios e o que as divindades 

significavam para eles. 

RELIGIÃO NO EGITO ANTIGO 

A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos 
egípcios no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava 
consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em 
vários deuses e acreditavam na vida após a morte, inventaram a mumificação para preservar o 
corpo até que o espírito retornasse. Entende-se por politeísmo a crença em vários deuses. Os 
egípcios, povos politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido 
voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar 
o corpo (enquanto o espírito não retornava) inventaram a mumificação. 

Duas características muito importantes da religiosidade dos egípcios eram os 
conceitos maat e heka. O primeiro conceito definia a importância de viver uma vida correta, de 
forma a manter a existência harmônica no universo. O conceito de Heka estava relacionado à 
mágica e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do 
poder dos deuses. 

Os deuses do panteão egípcio eram representados de três diferentes maneiras: 

• Antropomórfica: forma humana. 
• Zoomórfica: forma animal. 
• Antropozoomórfica: forma humana e animal ao mesmo tempo. 

Entre os principais deuses egípcios, podem ser destacados Hórus, Rá (deus 
sol), Ísis (deusa da fertilidade), Anúbis (deus dos mortos), Maat (deusa da justiça) e Bastet (deusa 
dos gatos e da fertilidade). Cada deus exercia uma função diferente, bem como possuía sacerdotes 
específicos responsáveis por sua adoração. 

Os sacerdotes no Egito Antigo poderiam ser tanto homens quanto mulheres. Em geral, as 
sacerdotisas prestavam culto a uma deusa, e os sacerdotes a um deus, no entanto, isso não era 
uma regra obrigatória. Os sacerdotes do Egito enfrentavam um longo processo de capacitação e 
podiam constituir famílias como qualquer outra pessoa. 

Esses religiosos eram responsáveis pela adoração dos deuses e pela manutenção do 
templo, assim como pela realização dos festivais religiosos. Os sacerdotes também cumpriam um 
papel com a comunidade local, realizando funerais, casamentos e fazendo o papel de curandeiros. 
A adoração aos deuses nos templos era restrita a eles. 

 
 

A CRENÇA NA VIDA APÓS A MORTE E A MUMIFICAÇÃO 
 

Um elemento central na religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a 
morte. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que 
continuaria e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos 
realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada 
pessoa. 

De acordo com essa religião, cada pessoa que morria teria suas ações julgadas em um 
tribunal presidido por Osíris, um dos principais deuses egípcios, após a morte, o espírito era guiado 
pelo deus Anúbis até o tribunal que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era 
pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que 
a pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar seu corpo. Caso contrário, seria 
devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. Os egípcios acreditavam em deuses híbridos: 
metade homem, metade animal (antropozoomorfia). 

Esse era um ato simbólico, uma vez que o coração representava as ações em vida de cada 
pessoa, e a pena representava a justiça e era o símbolo da deusa Maat.  

A crença na vida após a morte também explicava a preocupação dos egípcios com a 
conservação dos corpos, uma vez que a continuidade da vida estava condicionada a sua 

https://www.historiadomundo.com.br/egipcia/
https://www.historiadomundo.com.br/egipcia/


preservação na terra. Desse ponto de vista, era necessário que os corpos fossem cuidados, por 
isso os egípcios mumificavam seus mortos. 

A mumificação era realizada em um longo processo que se estendia por aproximadamente 
70 dias. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura 
do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o 
baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. 
Aplicavam uma espécie de ácido (via nasal) que o derretia, facilitando sua extração. 

Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal (para 
desidratá-lo e matar as bactérias) durante setenta dias. Desidratado, o corpo era preenchido com 
serragem, ervam aromáticas (para evitar sua deterioração) e alguns textos sagrados. 

Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho 
branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o 
corpo era colocado em um sarcófago (espécie de caixão) e abrigado dentro de pirâmides (faraó) 
ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo (nobres e sacerdotes). 

O processo mais conhecido era restrito apenas à nobreza egípcia, a única que tinha 
condições financeiras de pagar por ele, no túmulo, eram colocados alimentos e uma série de 
objetos, como joias e estátuas. 

Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e 
descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. 

O CONHECIMENTO E AS ARTES 

Os egípcios desenvolveram importantes conhecimentos na aritmética, na astronomia, na 
química e na área da saúde, a fim de resolver práticos, como o controle das inundações, a 
construção de sistemas hidráulicos, a preparação da terra para a semeadura de acordo com o ciclo 
das estações, o tratamento de doenças, a mumificação de cadáveres, etc.  

As manifestações artísticas estavam voltadas para a glorificação dos deuses e dos faraós. 
Dentre as construções, destacam-se as pirâmides e os templos dos deuses. 

A escultura e a pintura estavam relacionadas principalmente a essas construções. Nelas, a 
figura humana era representada quase sempre com a cabeça e as pernas de perfil, enquanto o 
tronco e os braços, de frente. Essa foi a característica mais forte da arte egípcia. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
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SOBRE A RELIGIOSIDADE NO EGITO ANTIGO RESPONDA. 

imagem: https://supercor.com.br 

 

 Qual era a religião no Egito Antigo? 
 Qual a importância da religião na vida dos egípcios? 
 Cite duas características da religião no Egito Antigo. 
 Para que serviam as pirâmides? 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/o-processo-de-mumificacao-no-egito-antigo-.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/o-processo-de-mumificacao-no-egito-antigo-
https://www.historiadomundo.com.br/egipcia/religiao-egipcia.htm
https://supercor.com.br/


imagem:  https://trabalhosparaescola.com.br 

 
 O que era mumificação? 
 Por que essa técnica era realizada? 

 

Imagem: https:// https://slideplayer.com.br/slide/1664156/ 

 
 O livro dos mortos é uma coletânea de orações, cânticos e hinos religiosos produzidos 

durante o Novo Império. Antes de começarem a ser escritos é possível que os textos fossem 
recitados e transmitidos por uma longa tradição oral, por isso é difícil determinar quanto de 
fato eles surgiram. 

 A cena representada nessa passagem do Livro Dos Mortos mostra a cerimônia de 
julgamento de Henefer, escriba da corte do faraó Ramsés I (c.1307-1306 a.C). Hanefer está 
sendo conduzido pelo deus Anúbis ao tribunal, onde o aguardam 42 juízes e Osíris, o juiz 
supremo da cerimônia. 

 A cena reproduzida na imagem acima pode ser vista como uma narrativa. Ela não está 
dividida em partes, mas ainda assim, é possível imaginar divisão dessa narrativa em três 
momentos. O primeiro apresenta a história, o segundo o tema central, e o terceiro o 
desfecho. 

 Qual é o personagem principal da história e qual é o seu papel na narrativa? 
 Qual é o tema central da história que está sendo apresentada? Justifique com elementos da 

própria imagem. 
 A última parte da pintura mostra o desfecho da história, que se destaca em relação ás partes 

anteriores. Por que a última parte na narrativa ganhou este destaque? Aponte os elementos 
da imagem que comprovam esse destaque. 

 

 

https://trabalhosparaescola.com.br/
https://slideplayer.com.br/slide/1664156/


GEOGRAFIA 

DESMATAMENTO NA AMAZÔNA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL: 

NESTA SEMANA IREMOS DAR CONTINUIDADE A ATIVIDADE INICIADA NA SEMANA 

ANTERIOR SOBRE O DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E ENCERRAR ESTE TEMA. 

A AMAZÔNIA É UM IMPORTANTE BIOMA BRASILEIRO, O DESMATAMANTO QUE LÁ 

OCORRE AFETA SIGNIFICATIAMANTE NOSSAS VIDAS. O OBJETIVO DESTA ATIVIDADE É 

FAZER COM QUE O ALUNO DA EJA II CONHEÇA COMO VEM ACONTECENDO ESTE 

DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA NOS ÚLTIMOS TEMPOS. 

“AMAZÔNIA BATE NOVO RECORDE NOS ALERTAS DE DESMATAMENTO EM JUNHO; SINAIS DE 

DEVASTAÇÃO ATINGEM MAIS DE 3 MIL KM² NO SEMESTRE, AUMENTO DE 25%” 

POR ELIDA OLIVEIRA, PORTAL G1 

DANDO PROSSEGMENTO AO TEXTO 

...RISCO DE QUEIMADAS 

ISSO APONTA PARA OUTRO RISCO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA: AS QUEIMADAS. COM 

TANTA MADEIRA CORTADA, A TENDÊNCIA É QUE O MATERIAL SEJA INCENDIADO PARA 

ABRIR ESPAÇO NA FLORESTA. OS DADOS DO PROGRAMA QUEIMADAS DO INPE JÁ 

APONTAM AUMENTO NOS FOCOS DE INCÊNDIO, ANTES MESMO DO PERÍODO EM QUE AS 

QUEIMADAS SÃO MAIS ATIVAS NA AMAZÔNIA, ENTRE JUNHO E SETEMBRO A OUTUBRO. 

EM JUNHO, OS FOCOS DE QUEIMADAS NO BIOMA FORAM OS MAIORES PARA O MÊS 

NOS ÚLTIMOS 13 ANOS, DE ACORDO COM O INPE. FORAM 2.248 FOCOS ATIVOS, UM 

AUMENTO DE 19,6% EM COMPARAÇÃO COM O MESMO MÊS NO ANO PASSADO, COM 1.880 

FOCOS. 

15 DE SETEMBRO - PARTE DE UMA ÁRVORE NA FLORESTA AMAZÔNICA É VISTA EM 

CHAMAS NO TERRITÓRIO INDÍGENA DE TENHARIM MARMELOS, NA AMAZÔNIA. SEGUNDO 

DADOS DO INPE, QUASE 20 MIL FOCOS DE QUEIMADAS FORAM REGISTRADOS NA 

AMAZÔNIA EM SETEMBRO. NO ACUMULADO DO ANO FORAM REGISTRADOS QUASE 88 

MIL FOCOS DE QUEIMADAS, UM AUMENTO DE 28% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 

2018 — FOTO: BRUNO KELLY/REUTERS/ARQUIVO 

SEGUNDO RITTL, O QUE FOI QUEIMADO EM JUNHO PROVAVELMENTE FOI 

DESMATADO EM ABRIL – EM GERAL, SÃO NECESSÁRIOS DOIS MESES PARA AS MADEIRAS 

E FOLHAS SECAREM, JÁ QUE A AMAZÔNIA É UMA FLORESTA ÚMIDA. 

"OS NÚMEROS DE DESMATAMENTO EM JUNHO SÃO UM BOM INDICADOR DO QUE 

VIRÁ DE QUEIMADAS NOS PRÓXIMOS MESES", AFIRMA RITTL. 

PARA ALBERTO SETZER, COORDENADOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

DE QUEIMADAS DO INPE, “90% DE TUDO QUE VAI QUEIMAR ESTÁ PELA FRENTE AINDA." 

"SE VAI AUMENTAR OU DIMINUIR, DEPENDE DE DIVERSOS FATORES, COMO O CLIMA E A 

FISCALIZAÇÃO", AFIRMA SETZER. 

“MESMO QUE NÃO SE QUEIME NENHUM METRO QUADRADO NA ATUAL TEMPORADA 

DE FOGO QUE VAI ATÉ SETEMBRO – COMO ESPERA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

HAMILTON MOURÃO AO PROPOR NOVAMENTE A MORATÓRIA DAS QUEIMADAS NA 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/07/01/focos-de-queimadas-na-amazonia-em-junho-foram-os-maiores-para-o-mes-desde-2007-diz-inpe.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/07/01/focos-de-queimadas-na-amazonia-em-junho-foram-os-maiores-para-o-mes-desde-2007-diz-inpe.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/06/02/temporada-de-queimadas-comeca-com-alta-no-registros-de-incendios-no-pampa-pantanal-e-mata-atlantica.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/06/02/temporada-de-queimadas-comeca-com-alta-no-registros-de-incendios-no-pampa-pantanal-e-mata-atlantica.ghtml


AMAZÔNIA LEGAL ESTE ANO –, O MAIOR ESTRAGO JÁ FOI FEITO”, DIZ O DIRETOR DE 

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO WWF-BRASIL, EDEGAR ROSA. 

COMBATE AO CRIME AMBIENTAL 

O GOVERNO DIVULGOU NESTE ANO UM PLANO NACIONAL CONTRA O 

DESMATAMENTO, COM VIGÊNCIA ATÉ 2023. O DOCUMENTO, COM 25 PÁGINAS, FOI 

ELABORADO EM CIMA DE CINCO EIXOS: TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL, 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; ORDENAMENTO TERRITORIAL; PAGAMENTOS POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS; E BIOECONOMIA. NÃO HÁ METAS OU PRAZOS CLAROS. 

• BRASIL ENTRARÁ EM TEMPORADA DE QUEIMADAS SEM PLANO PARA 

A AMAZÔNIA 

SEGUNDO AMBIENTALISTAS, O FOCO NESTAS AÇÕES PODERIA COMBATER O 

CRIME AMBIENTAL. EM 2019, APENAS 0,5% DA ÁREA DESMATADA ERA LEGAL, DE 

ACORDO COM RELATÓRIO ANUAL DE DESMATAMENTO DO MAPBIOMAS. NA MÃO DE 

CRIMINOSOS, A AMAZÔNIA PERDEU POR DIA UMA ÁREA EQUIVALENTE 1,9 MIL CAMPOS 

DE FUTEBOL DE FLORESTA NATURAL NO ANO PASSADO, EM MÉDIA. 

ENQUANTO O CRIME OCORRE, AS MULTAS POR DESMATAMENTO ILEGAL NA 

AMAZÔNIA FORAM PRATICAMENTE SUSPENSAS DESDE OUTUBRO DE 2019, QUANDO O 

GOVERNO ESTABELECEU QUE ELAS DEVERIAM SER REVISTAS EM AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO. SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL HUMAN RIGHTS 

WATCH, APENAS CINCO DESSAS AUDIÊNCIAS FORAM REALIZADAS EM TODO O PAÍS 

DESDE ENTÃO. 

SEM FISCALIZAÇÃO, PODE HAVER AUMENTO DA GRILAGEM. UM LEVANTAMENTO 

DO INSTITUTO PESQUISA AMAZÔNIA (IPAM) E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

(UFPA) INDICA QUE A AMAZÔNIA TEM 23% DE FLORESTA EM TERRAS PÚBLICAS NÃO 

DESTINADAS REGISTRADAS ILEGALMENTE COMO PROPRIEDADES PRIVADAS. O 

PERCENTUAL REPRESENTA 11,6 MILHÕES DE HECTARES DE FLORESTAS PÚBLICAS 

"TOMADAS" AO LONGO DE 21 ANOS (1997-2018). AO TODO, A AMAZÔNIA TEM 49,8 MILHÕES 

DE HECTARES DE FLORESTAS SEM DESTINAÇÃO. 

A ONG HUMAN RIGHTS WATCH AFIRMA QUE OS DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS 

NA AMAZÔNIA ESTÃO LIGADOS A UMA REDE DE CRIMINOSOS QUE PAGAM POR MÃO DE 

OBRA, GRANDES MAQUINÁRIOS COMO MOTOSSERRAS, TRATORES, CORRENTES, 

CAMINHÕES, E POR PROTEÇÃO DE MILÍCIA ARMADA CONTRA QUEM TENTA DENUNCIAR 

OS CRIMES. SEGUNDO A ONG, OS CRIMINOSOS AMEAÇAM INDÍGENAS, AGRICULTORES, 

AGENTES PÚBLICOS E ATÉ POLICIAIS. 

HUMAN RIGHTS WATCH: AGRICULTORES E INDÍGENAS ESTÃO ENTRE PRINCIPAIS 

VÍTIMAS DE HOMICÍDIO. 

FONTE: PORTAL G1 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

1) O QUE É GLO? 

 

2) QUEM AMEAÇA OS INDÍGENAS, AGENTES PÚBLICOS E ATÉ POLICIAIS? 

 

3) QUAIS SÃO AS MÁQUINAS USADAS PELOS CRIMINOSOS? 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm/Plano%20Controle%20Desmatamento%20Ilegal%20MMA%202020.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm/Plano%20Controle%20Desmatamento%20Ilegal%20MMA%202020.pdf
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/07/02/brasil-entrara-em-temporada-de-queimadas-sem-plano-para-a-amazonia.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/07/02/brasil-entrara-em-temporada-de-queimadas-sem-plano-para-a-amazonia.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/05/24/relatorio-inedito-mostra-que-99percent-do-desmatamento-feito-no-brasil-em-2019-foi-ilegal.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/26/amazonia-perdeu-em-media-21-mil-hectares-de-floresta-por-dia-em-2019-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/26/amazonia-perdeu-em-media-21-mil-hectares-de-floresta-por-dia-em-2019-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/20/multas-por-desmatamento-ilegal-na-amazonia-estao-praticamente-paralisadas-alerta-human-rights-watch.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/20/multas-por-desmatamento-ilegal-na-amazonia-estao-praticamente-paralisadas-alerta-human-rights-watch.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/06/24/amazonia-tem-23percent-de-floresta-em-terras-publicas-registradas-ilegalmente-como-propriedades-privadas-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/06/24/amazonia-tem-23percent-de-floresta-em-terras-publicas-registradas-ilegalmente-como-propriedades-privadas-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/17/crime-organizado-e-milicias-estao-ligados-a-desmatamentos-e-queimadas-na-amazonia-diz-human-rights-watch.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/17/crime-organizado-e-milicias-estao-ligados-a-desmatamentos-e-queimadas-na-amazonia-diz-human-rights-watch.ghtml


CIÊNCIAS 

Olá alunos continuando com o nosso assunto BIODIVERSIDADE, agora leia o texto abaixo e 
responda as questões. https://www.upf.br/ICB/noticia/dia-internacional-da-biodiversidade... 

BIODIVERSIDADE PARTE 2 

      Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1992, o Dia Internacional da 

Biodiversidade é celebrado nesta sexta-feira, 22 de maio. A data objetiva conscientizar a população 

sobre a importância da diversidade biológica e da necessidade da biodiversidade em todos os 

ecossistemas do planeta Terra. 

      O Grupo de Estudos de Animais Silvestres da Universidade de Passo Fundo (Geas /UPF) atua 

nessa área através do trabalho desenvolvido com animais silvestres e envolve o atendimento 

cirúrgico de espécies, e a promoção de atividades que visam à ampliação da aprendizagem. Dentre 

as ações realizadas pelos participantes, estão programas de conscientização da fauna brasileira, 

como forma de aperfeiçoamento e formação de cidadãos mais conscientes do necessário cuidado 

com o meio ambiente. 

     O grupo age fortemente na reabilitação e conservação da fauna, bem como no atendimento de 

animais feridos e que necessitam de cuidados humanos, seja no âmbito de pessoas ou no caso de 

órfãos. No que se refere à conservação, se reabilitamos e conseguimos devolver à natureza uma 

determinada espécie em extinção, como, por exemplo, o lobo-guará. 

     Além disso, os membros do grupo trabalham com assuntos ligados à educação ambiental. 

Vamos às escolas para conversar com as crianças e os professores, dando exemplos de 

conservação. Ainda atendemos os tutores que acabam encontrando os animais e os levam para o 

Hospital Veterinário da UPF. Fazemos esta educação com a própria pessoa, tornando-a mais 

instruída após uma consulta ou uma intervenção. Também desenvolvemos ações de recolhimento 

de lixo e de conservação do ambiente,  

 

           A COVID 19 e a biodiversidade e:Problema mundial, a pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19) modificou a rotina de grande parte da sociedade, que atualmente está em quarentena, 

no isolamento social. Consequentemente, estas medidas de combate à doença ocasionaram uma 

redução no número de pessoas e de carros nas ruas, o que surtiu efeito no meio ambiente e na 

biodiversidade como um todo. A situação possibilitou que animais sejam mais vistos, pois eles se 

sentem mais à vontade já que os seus espaços não estão sendo mais invadidos. “Isso ocorre em 

todo o mundo. Nesse período de quarentena, o impacto humano no Planeta diminuiu então as 

espécies se sentem muito mais confortáveis e menos ameaçadas. Também no meio ambiente, com 

menos pessoas circulantes, há menos impacto no solo e na água. Um exemplo são as praias, que, 

por não estarem sendo frequentadas durante o isolamento, acabam ficando mais limpas e com a 

circulação de menos carros nas estradas há uma diminuição no número de atropelamentos de 

animais. “Como resultado disso, a fauna é conservada. 

           A comunidade pode e deve ser ativa na preservação da biodiversidade.  Inúmeras são as 

ações que as pessoas podem fazer para contribuir, principalmente neste momento em que a 

maioria se encontra dentro de casa. Fechar a torneira também economizar energia, estar atento ao 

consumo de plástico e no uso do carro. Quando se estiver em alguma área de comum acesso, 



tente deixar o menor impacto possível, e é fundamental não consumir produtos ou comprar animais 

ilegalmente. 

       É necessário trabalhar a conscientização das pessoas quanto a importância da biodiversidade. 

Vivemos uma pandemia que, talvez, nos ajude a refletir as ações humanas. A proximidade e o 

consumo desenfreado de animais silvestres, em que tudo tem que virar alimento ou produto, gera 

um impacto que provoca consequências inesperadas e até desconhecidas. Na quarentena, 

podemos refletir sobre as nossas próprias ações. Através da diminuição do impacto do homem na 

terra, já notamos a biodiversidade mais aflorada e feliz em um ambiente muito mais saudável. 

QUESTÕES 

1) Escreva com suas palavras como podemos cuidar melhor da fauna (animais) e da flora 

(plantas). 

 

2) Com a pandemia do novo Corona vírus o que está acontecendo com a fauna (os animais) 

e a flora (as plantas)? 

 

3) Em sua opinião porque é necessário trabalhar a conscientização das pessoas, quanto a 

preservação da natureza? 

 

4) Quais ações você pode realizar em sua casa para a preservação da natureza? 

 

INGLÊS 

RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

Na atividade desta semana vamos mergulhar em boa parte do vocabulário que aprendemos em 

inglês. Você lembra? Vimos: 

THIS E THAT 

FOOD 

Ufa! Muita coisa. Não é mesmo? É muito importante no estudo de inglês sempre voltarmos nos 

conteúdos já ensinados, principalmente vocabulário. Pois só assim você conseguirá melhorar seu 

processo comunicativo na língua estudada. Faz-se necessário você refletir sempre. Por exemplo, 

vamos imaginar que você já terminou seu período letivo de aula e sabe que teve aulas de inglês. 

O que você lembraria de inglês no dia a dia? Como se cumprimenta? Ou os seus parentes? Ou os 

objetos que você começou a usar na escola? Ou a própria palavra ESCOLA que é School! Veja, a 

partir de agora você conhece algumas palavras e também um pouco dos recursos linguísticos que 

o inserem em uma nova língua. A língua inglesa. 

Exercício: para retomar o vocabulário em inglês você precisa retomar as atividades dadas. Seria 

interessante que você retomasse todas elas, relesse os exercícios que respondeu e fizesse este 

aqui sem consultar. E depois que você terminasse verificasse se você acertou ou não. Tente. 

Vamos ver se você consegue.  

Abaixo estarão afirmativas que você deverá responder o que se pede em INGLÊS de acordo com 

o vocabulário dado durante o semestre em quarentena. 

a) Pronome referente a esse, essa ou isso. 

b) Pronome referente a aquele, aquela ou aquilo. 

O vídeo abaixo usa o pronome demonstrativo estudado. Qual? 



https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0 

 

d) O nome dessa comida é ________   __________? 

e) KIBOM é uma marca que vende que sobremesa? 

f) Na vegetables fair nós compramos: MILK (    ) ou LETTUCE (    ) 

g) Você prefere EGG:  raw (    )  fried (    )   cooked (    ) 

h) RICE and BEAN são respectivamente: 

ARTES 

CONHECER A VIDA E OBRA DE JOAN MIRÓ, EXPRESSAR-SE LIVREMENTE POR MEIO DE 

DESENHO, ONDE PODEM MANIFESTAR SEUS DESEJOS, ALEGRIAS, TRISTEZAS, ETC.  

VAMOS CONHECER A HISTÓRIA DE UM PINTOR CHAMADO JOAN MIRÓ.  

JOAN MIRÓ 

JOAN MIRÓ (1893-1983) FOI UM IMPORTANTE PINTOR, GRAVADOR, ESCULTOR E 

CERAMISTA ESPANHOL. PINTOU MUITO A NATUREZA DA FORMA COMO FARIA O HOMEM 

PRIMITIVO OU UMA CRIANÇA.  

JOAN MIRÓ NASCEU EM BARCELONA, NA ESPANHA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 1893. DESDE 

PEQUENO MOSTROU O GOSTO PELA PINTURA. ESTUDOU NA ESCOLA DE BELAS ARTES 

DE BARCELONA, MAS COM 14 ANOS, TEVE QUE ABANDONAR OS ESTUDOS DE ARTES.  

ESTUDOU COMÉRCIO E TRABALHOU DOIS ANOS COMO BALCONISTA EM UMA FARMÁCIA, 

EM 1912, SEUS PAIS CONSENTIRAM QUE ELE RETORNASSE AOS ESTUDOS. VOLTOU 

PARA BARCELONA E INGRESSOU NA ACADEMIA DE ARTES, EM 1918 REALIZOU SUA 

PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL. 

EM 1919, DEPOIS DE COMPLETAR OS SEUS ESTUDOS, FOI PARA PARIS, ONDE CONHECEU 

O FAMOSO PABLO PICASSO E ENTROU EM CONTATO COM AS PINTURAS MAIS 

MODERNAS. POR VOLTA DOS ANOS 30, MIRÓ TORNOU-SE MUNDIALMENTE FAMOSO, 

EXPONDO SUAS PINTURAS EM GALERIAS FRANCESAS E AMERICANAS. ILUSTROU 

LIVROS, FEZ CENÁRIOS PARA BALÉ, PASSOU A INTERESSAR-SE POR COLAGEM E MURAIS 

E SUA ARTE SE REDUZIU A LINHAS, PONTOS E MANCHAS COLORIDAS. JOAN MIRÓ 

FALECEU EM PALMA DE MALLORCA, NA ESPANHA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 1983.  

https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0


 

ATIVIDADES: (RESPONDA NO SEU CADERNO DE ARTES) 

1- ESCREVA DE FORMA RESUMIDA QUEM FOI JOAN MIRÓ. 

2- AGORA OBSERVE ESTA OBRA DE JOAN MIRÓ CHAMADA AUTORRETRATO E FAÇA 

SEU AUTORRETRATO EM UMA FOLHA DO SEU CADERNO DE DESENHO. 

 

LINK IMAGENS E TEXTO : 

HTTPS://PT.SLIDESHARE.NET/RUCA03/JOAN-MIR-12132761  

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/ruca03/joan-mir-12132761

