
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 — 7ª e 8ª SÉRIE 
 

SEMANA DE 20/07 A 24/07 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

− Apreciar textos poéticos. 

− Leitura e interpretação textual; 

− Reconhecer a função das figuras de linguagem na construção de sentidos dos textos. 

Na semana passada você apreciou o poema “Cidadezinha” de Mário Quintana. Nas 

atividades dessa semana o poema também é sobre uma cidadezinha, mas será que “eu-

lírico” dos dois poemas têm o mesmo sentimento? Leia abaixo “Cidadezinha qualquer” de 

Carlos Drummond de Andrade para responder as questões. 

 

CIDADEZINHA QUALQUER 
 

Casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
 
Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
 
Devagar... as janelas olham. 
Êta vida besta, meu Deus. 
 
                                                   Carlos Drummond de Andrade. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 49. 
Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/cidadezinha-

qualquer/index.html 
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SOBRE O AUTOR 
 

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) foi poeta, contista e cronista brasileiro do período 
do modernismo. 

Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração 
modernista. Foi precursor da chamada "poesia de 30" com a publicação da obra "Alguma Poesia". 

 
Disponível em: https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/ 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
01. Qual é o assunto do poema? 
 
02. A primeira estrofe do poema compõe-se predominantemente de substantivos. Sublinhe-os a 
seguir: 
  

a) “Casas entre bananeiras.” 

b) “Mulheres entre laranjeiras.” 

c) “Pomar amor cantar.” 

 
03. Explique o título do poema. 
 
04. O título do texto “Cidadezinha qualquer”, refere-se a uma cidade: 
 

a) Desconhecida. 

b) Do poeta. 

c) Imaginária. 

d) Metrópole. 

 
05. Ninguém tem pressa na cidadezinha. Que palavra é usada para exprimir essa ideia? 

 

06. O autor do poema é Carlos Drummond de Andrade. E quem é o eu lírico? 
 

07. Os poemas podem ser descritivos, narrativos ou argumentativos. Qual é o tipo do poema 
analisado? Por quê? 

 

08. De acordo com o poema, assinale a opção correta: 
 

a) Em vida besta, o adjetivo expressa a lentidão das pessoas ao se locomoverem. 
 

b) A palavra um, diante de homem, cachorro, burro, é um artigo, pois a ideia do autor é a de 
especificar quantidade. 

 

c) O uso das reticências indica a falta de palavras que não foram escritas, mas que são facilmente 
perceptíveis ao leitor. 

 

d) As reticências poderiam ser substituídas por uma exclamação, pois essa pausa, após a palavra 
devagar revela uma comoção. 

 
09. Explique a expressão: “Devagar... as janelas olham.” 

 

FIGURAS DE LINGUAGEM: METONÍMIA 

 
Observe novamente a expressão: 

“Devagar... as janelas olham.”.  

https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/


 

Quando diz “as janelas olham”, o eu poético refere-se ao hábito das pessoas de cidadezinhas 

de ficarem olhando pela janela. 

Nessa expressão registra-se o emprego da metonímia, uma figura de linguagem que 

consiste na substituição de uma palavra por outra, com a qual estabelece uma relação de 

proximidade. 

Exemplo: Aquele homem é um sem-teto (nesse caso, a expressão “sem-teto”, representa a 

substituição de um conceito referente às pessoas que não possuem casa). 

Do grego, a palavra "metonímia" (metonymía) é constituída pelos termos “meta” (mudança) 

e “onoma” (nome) que literalmente significa “mudança de nome”. 

 

Exemplos de Metonímia: 

A metonímia pode ocorrer de inúmeras maneiras sendo as mais comuns os casos abaixo: 

 

Parte pelo todo: Ele possuía inúmeras cabeças de gado. (bois) 

Causa pelo efeito: Consegui comprar a televisão com meu suor. (trabalho) 

Autor pela obra: Li muitas vezes Camões. (obra literária do autor) 

Inventor pelo Invento: Meu pai me presenteou com um Ford. (inventor da marca Ford: Henri Ford) 

Marca pelo produto: Meu pai adora tomar Nescau com leite. (chocolate em pó) 

Matéria pelo objeto: Passou a vida atrás do vil metal. (dinheiro) 

Singular pelo plural: O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. (vários cidadãos) 

Concreto pelo abstrato: Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. (inteligência) 

Continente pelo conteúdo: Quero um copo d’água. (copo com água) 

Gênero pela espécie: Os homens cometeram barbaridades. (humanidade) 

 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/metonimia/ 

 

Mas o que são figuras de Linguagem? 

 

Figuras de Linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos 

usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. 
 

Dependendo da sua função, elas são classificadas em: 
 

• Figuras de palavras ou semânticas: estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: 

metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. 
 

• Figuras de pensamento: trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: 

hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. 
 

• Figuras de sintaxe ou construção: interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: 

elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. 
 

• Figuras de som ou harmonia: estão associadas à sonoridade das palavras. Exemplos: 

aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. 

 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/ 

 
 

https://www.todamateria.com.br/metonimia/
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10. A definição de metonímia é: 

a) é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar algo, 
utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança de conceito. 

b) é a figura de linguagem que faz uso aproximado de termos opostos. 

c) é a figura de linguagem usada para atenuar algo grave de ser dito. 

d) é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com a 
qual haja uma relação de sentido. 

 
MATEMÁTICA 

 

Olá queridos alunos, espero que estejam bem, nesta semana começaremos nossa atividade com 
a correção dos exercícios da semana nove de atividades remotas que passei para vocês, assim, 
vocês poderão observar seus erros e na dúvida entrar em contado comigo. Um grande beijo. 

Prô Renata 

SITUAÇÕES PROBLEMAS 

 

1) Um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros de combustível. Para 

determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de 

litros de combustível.  

𝟔𝟔𝟖 𝒌𝒎

𝟒𝟖 𝒍
= 𝟏𝟑, 𝟗𝟏 𝒌𝒎/𝒍 

R: A distância percorrida é de 13,91 km por litro. 

2) Um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 12,40 cm3. Determine a densidade 

desse minério. 

𝟑𝟐, 𝟐𝟒 𝒌𝒈

𝟏𝟐, 𝟒𝟎 𝒄𝒎
= 𝟐, 𝟔 

R: A densidade deste minério é de 2,6. 

3) A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500km. Determine a velocidade média 

de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. 

𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒎

𝟖, 𝟓 𝒉
= 𝟓𝟖, 𝟖𝟐 𝒌𝒎/𝒉 

R: A velocidade média é de 58,82 km por hora. 

4) Um concurso público possui 23.000 candidatos concorrendo à 125 vagas. Qual o números de 

candidatos por vaga? 

𝟐. 𝟑𝟎𝟎 𝒄𝒂𝒏𝒅.

𝟏𝟐𝟓 𝒗𝒂𝒈𝒂𝒔
= 𝟏𝟖𝟒 𝒄𝒂𝒏𝒅. 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒂𝒈𝒂 

R: O número de candidatos por vaga é de 184 por vaga 

5) Uma sala de aula tem 20 meninas e 12 meninos. Qual a quantidade de meninas para cada 

menino? 



𝟐𝟎 𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒐𝒔
=

𝟓

𝟑
 

R: A quantidade é de 5 meninas para cada 3 meninos 

6) A idade de Josefa é 45 anos e a de Pedro é 30 anos. Qual a razão entre as idades de Josefa e 

Pedro? 

𝟒𝟓

𝟑𝟎 
=

𝟕

𝟔
 

R: A razão das idades de Josefa e Pedro é de 7 para 6. 

7) Em um teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 deste 

teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. 

 

Assinale a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao 

total de cadeiras desse setor:  
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ATIVIDADES DA SEMANA 

 

Estamos chegando ao fim do semestre e alguns alunos vão para o Ensino Médio, 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 as 
equações. 

ATIVIDADE 1 

 Vamos resolver as operações abaixo: 

a)749 x 12 = f) 696÷3 = 

https://mundoeducacao.uol.com.br/
https://exercíciosbrasilescola.uol.com.br/


b)859 x  22 = g)1235 ÷ 5 = 

c)1364 x 15 = h)12849 ÷ 4 = 

d)1280 x 32 = i) 6.856 ÷ 6 = 

e)1340 x 22 = j) 15.685 ÷ 5 = 

 

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? 

Vamos revisar alguns termos até aqui. 

EQUAÇÃO 

É toda sentença matemática aberta que sugere a igualdade entre duas expressões. 

X+6=8 

INCOGNITA OU VARIAVEL  

É a letra que aparece na equação representando um valor desconhecido. 

2X significa 2.X 

X significa 1.X 

-X significa -1.X 

RAIZ DE UMA EQUAÇÃO 

Raiz é o número que substitui a variável da equação, tornando-a verdadeira. 

X+3=5  

O número que substitui a variável X, tornando-a a equação verdadeira é o 2. 

 
ATIVIDADE 4: 

Resolva as seguintes equações: 

X+2=5 X+6=9 X+7=12 

5X=125 X-6=10 8X=80 

12X=36 Y+15=40 5Y-5=40 

 

PROBLEMAS COM EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU 

 

Para resolver problemas através de equações de primeiro grau, pr3ecisamos traduzi-los 
em linguagem matemática (lembre-se de que o número desconhecido é substituído por uma letra 
geralmente a letra X) 
 



LINGUAGEM COMUM LINGUAGEM MATEMÁTICA 

UM NÚMERO X 

UM NÚMERO SOMADO Á 3 UNIDADES X+3 

O DOBRO DE UM NÚMERO 2X 

O TRIPLO DE UM NÚMERO 3X 

 

ATIVIDADE 5: Qual é o número inteiro acrescentado de 7 resulta em 30? 

ATIVIDADE 6: Qual número somado à 3 resulta em 46? 

ATIVIDADE 7: Qual é o número inteiro cujo dobro, acrescido de 16, tem como resultado 40? 

ATIVIDADE 8: Qual é o número cujo triplo, menos 4, é 20? 

 

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 1:   

Leitura do texto para conhecer formas de resistência e organização popular no passado. 

UMA SOCIEDADE DIVERSIFICADA 

O café foi a grande riqueza do Brasil no inicios da República. Principal produto de exportação 
ele era cultivado ainda no período imperial em fazendas localizadas na região do Vale do Paraíba, 
primeiro na província do rio de Janeiro e depois também em São Paulo. 

Com o tempo o cultivo do café se expandiu para o oeste do estado de São Paulo. No início 
do século XX essa era a principal área produtora do país. 

Durante a Primeira República os grandes fazendeiros de café foram os que mais se 
beneficiaram das ações do governo. Nesse período foram constantes as variações do preço do 
café n0o mercado exterior o que afetava a produção nacional. 

Para contornar a situação acordos entre os cafeicultores e o governo passaram a garantir o 
preço do café: se o preço do produto baixasse no mercado internacional o governo comprava os 
estoques excedentes de café. Esse produto era armazenado, a espera de que os preços no exterior 
subissem. 

Ao mesmo tempo o governo não se preocupava em fazer com que os preços dos alimentos 
básicos, arroz, feijão, leite, pão, carne etc fossem estáveis e acessíveis para a maioria da 
população. A política governamental nunca chegou a se preocupar com a maioria da população 
brasileira, sobretudo a urbana, provocando diversas manifestações contrarias. 

A INDÚSTRIA GANHA FORÇA 

As atividades em torno do café foram responsáveis pela diversificação econômica no país. 
O cultivo do café impulsionou por exemplo a vinda de imigrantes para o Brasil, em fins do século 
XIX, modernizou a infraestrutura de serviços, como a implantação de estradas de ferro e de uma 
rede bancária. Toda a estrutura gerada pelo cultivo e pela comercialização do café criou condições 
para um surto industrial no país, sobretudo em São Paulo durante as primeiras décadas do império 
a atividade industrial foi dificultada pela concorrência dos produtos estrangeiros, sobretudo 
ingleses, além disso, as elites econômicas brasileiras ligadas a agricultura de exportação não 
investiam nessa atividade. 

Foi só a partir de 1950 que a indústria ganhou impulso, graças a liberação de parte do 
dinheiro aplicado anteriormente no tráfico negreiro. 



Mas a industrialização se intensificou mesmo no Brasil á partir da virada do século XIX para 
o XX, com as riquezas geradas pelo café. Em 1881, o Brasil contava com cerca de 200 indústrias 
em 1889 esse número subiu para mais de 600, no inicio do  século XX eram mais de 300 mil 
pessoas envolvidas na produção industrial. 

A maior parte dos trabalhadores da indústria era constituída de imigrantes, principalmente 
italianos, em São Paulo, por exemplo, em 1900 cerca de 90% dos operários eram imigrantes. 
Durante a primeira guerra mundial a industrialização brasileira intensificou-se, pois a  
Europa em guerra paralisou grande parte das suas exportações, mas precisava de alimentos para 
a população e matérias primas para as indústrias. 

Em 1920 havia no Brasil cerca de 15 mil e quinhentas industrias das quais cerca de 6 mil 
foram instaladas durante a guerra. As principais industriais pertenciam ao setor têxtil e alimentício. 

MOVIMENTO OPERÁRIO 

No início do século XX não havia leis que regulamentassem o trabalho industrial: era o patrão 
quem determinava as relações de trabalho, como quantas horas o operário deveria trabalhar. 
Desse modo as jornadas de trabalho variavam muito chegando a quinze ou mais horas trabalhadas 
por dia.  

O trabalho das mulheres e crianças era frequente, inclusive a noite, havia até crianças de 
cindo anos trabalhando em fábricas. 

Entre 1900 e 1920, intensificaram-se as associações operárias. Tratados como caso de 
polícia, os movimentos dos trabalhadores eram duramente reprimidos, os líderes eram presos, os 
de origem estrangeiras expulsos do Brasil. 

Em 1906 realizou-se o primeiro Congresso Operário Brasileiro e foi fundada a Confederação 
Operária Brasileira. Surgiram também muitos jornais operários muitos deles em línguas 
estrangeiras, espanhol, italiano e alemão: O Proletário, O Anarquista, O Brado dos Pobres, O 
Lutador, Gazeta Operária, Revolução Social, O Progresso, O Trabalho, A Plebe, La Battaglia, A 
voz do Trabalhador, Novo Rumo etc. 

A primeira grande greve no Brasil que paralisou a cidade de São Paulo realizou-se em julho 
de 1917, iniciou-se em fábricas têxteis, nos bairros da Mooca e Ipiranga e estendeu-se pelo interior 
do estado por três dias. 

O comitê de defesa proletária que liderava a greve dominou a cidade, as manifestações de 
rua foram duramente reprimidas pela polícia. Apesar da forte repressão o movimento grevista 
atingiu o Rio de Janeiro nos anos de 1918 e 1919 e estendeu-se então á várias regiões do país. 

Se as greves não alcançaram todos os seus objetivos imediatos, contribuíram para promover 
debates sobre os rumos do movimento sindical, forram decisivas para o avanço dos ideais 
socialistas e a formação do centro Comunista do rio de Janeiro.  

CANUDOS: RESISTENCIA E FÉ 

No fim do século XIX, o Nordeste passava por uma grave crise causada pelas frequentes 
secas e pela queda da produção de açúcar e de alimentos básicos, que se tornaram mais caros. 
Diante dessa situação grande parte da população sofria com miséria e fome. 

Foi nesse contexto, que surgiu Antônio conselheiro, um beato que pregava uma espécie de 
catolicismo popular e que congregou sertanejos pobres, indígenas e ex- escravos. 

Depois de percorrer Pernambuco, Sergipe e Bahia, Conselheiro e seus seguidores 
instalaram-se, em 1893, em uma fazenda abandonada chamada Canudos, fundando o povo que 
batizaram de Belo Monte. 

No povoado, que chegou a ter 25 mil habitantes, as terras e o trabalho eram coletivos. A 
produção era voltada para o consumo interno e o excedente trocado em povoados próximos. As 
leis e a orem eram ditadas por Conselheiro, e tinham por base rigorosas regras morais e religiosas. 

O movimento liderado por Antônio conselheiro era visto como uma ameaça pelos 
fazendeiros, que não podiam contar com a mão de obra que seguia para Canudos, acreditando na 
promessa de conquistar uma vida melhor. Os boatos de que o Conselheiro e o seu grupo se 
armavam para depor o governo alarmaram as autoridades e as elites. O povoado foi atacado pelas 
forças armadas diversas vezes até que em 1897, um exército de seis mil homens praticamente 
exterminou a população de Canudos. 



CANGAÇO 

Na década de 1870, teve início no Nordeste o Cangaço. Grupos de homens armados 
percorriam o sertão Nordestino sequestrando coronéis, pilhando fazendas e saqueando armazéns. 
Era comum que os fazendeiros contratassem cangaceiros para execução de atividades criminosas, 
como forma de reforçar seu poder sobre uma região.  

É provável que a pobreza e os desmandos das oligarquias fossem as causas mais prováveis 
de pessoas de ingresso de pessoas no cangaço. Isso não significa, porém, que os cangaceiros 
tivessem intenção de mudar a realidade social do sertão nordestino. Os bandos possuíam uma 
hierarquia muito semelhante a da sociedade do período. Muitas vezes, os líderes eram 
descendentes de latifundiários ou ex- comerciantes integrantes das elites sociais.  

O mais famoso e conhecido líder cangaceiro foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Na 
companhia de seus homens e mulheres, incluindo sua esposa, Maria Bonita, percorreu grande 
extensão do semiárido nordestino. 

Jornais e revistas das décadas de 1920 e 1930 publicavam fotos e histórias de lampião e 
seu bando, o que ajudou a ampliar a popularidade do grupo e dividir opiniões sobre a atuação dele 
no Nordeste. Enquanto uns o consideravam uma pessoa instruído, justa e que lutavam contra 
opressão dos coronéis, outros diziam que era um bandido, cruel, perigoso e sanguinário. 

Em 1938, Lampião, Maria bonita e alguns cangaceiros, foram mortos em uma emboscada e 
tiveram suas cabeças cortadas e expostas em praça pública. Com a morte de Lampião os outros 
grupos de cangaceiros já enfraquecidos foram se desarticulando. Em 1940 com a morte de Corisco, 
o ultimo sobrevivente do grupo comandado por Lampião extinguiu-se o cangaço. 

 
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/historiape/index.php/category/cangaco/ 
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1) Dentre os movimentos populares que surgiram durante a República Velha, alguns tiveram caráter 
religioso destacando o messianismo. Qual das alternativas abaixo apresenta movimentos deste 
tipo? 

A Revolta do Contestado e Revolta da Vacina 

B Guerra de Canudos e Revolta da Chibata 

C Guerra de Canudos e Revolta do Contestado 

 
 2) Em que fazenda ocorreu a Guerra de Canudos? 

 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/historiape/index.php/category/cangaco/


3) Quem era o líder religioso de Canudos? 

A Monge José Maria C Antônio Milagreiro 

B Antônio Conselheiro D João Campos 

 

4) O que a Comunidade de Canudos contestava? 

 
5) Qual era o nome de batismo de Lampião? 

 
6) Quem era Maria Bonita? 

 
7) Qual o verdadeiro nome de Maria Bonita? 

A Maria Adrielly Gomes de Oliviera C Maria Gomes de Oliveira 

B Mariana Gomes de Oliveira D Maria Cunha de Oliveira 

 

ATIVIDADE 8 

Leia o texto abaixo: 

LAMPIÃO, O CAPITÃO DO CANGAÇO. 

No limiar deste século, 

Houve o recrudescimento 

Do cangaço no Nordeste 

Com o aparecimento 

De Lampião, entre todos, 

Talvez o mais violento. 

Quando dizemos talvez 

Temos medo de engano 

Porque o homem do campo, 

O pesquisador insano 

Mostraram de Lampião 

Seu lado bom e humano. 

Gonçalo Ferreira da Silva. Academia Brasileira de Cordel. 

 

 Que ideia sobre Lampião está expressa no texto? 
 Escreva, no espaço abaixo, sua opinião a respeito do cangaço em versos rimados, 

semelhantes a um cordel.  



C o m o  e s t ã o  p a s s a n d o ,  q u e r i d o s  a l u n o s ?  V a m o s  a p r e n d e r  m a i s  

u m  p o u c o  s o b r e  o s  B i o m a s .  C o n h e c e r  é  i m p o r t a n t e  p a r a  

a p r e n d e r m o s  a  c u i d a r .  N e s s e  c a s o ,  c u i d a r  d o s  B i o m a s  é  

c u i d a r  d a  n o s s a  p r ó p r i a  e x i s t ê n c i a  d a s  f u t u r a s  g e r a ç õ e s .  

E n t ã o ,  b o n s  e s t u d o s .  

 
Q U A L  A  I M P O R T Â N C I A  D O S  B I O M A S  B R A S I L E I R O S ?  C O M O  P R E S E R V Á - L O S ?  

 

https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Qual-a-import%C3%A2ncia-dos-Biomas-brasileiros.jpg 
https://beduka.com/blog/materias/geografia/qual-importancia-dos-Biomas-brasileiros/ 

 

Nas aulas anteriores aprendemos que os 6 principais Biomas brasileiros são : 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. 

Eles são extremamente importantes, pois são fonte de vida, já que são conjuntos 

de ecossistemas ricos em biodiversidade. A alimentação humana, a matéria prima e o 

equilíbrio natural são importantes resultados da preservação dos Biomas.  

POR QUE OS BIOMAS BRASILEIROS SÃO IMPORTANTES? 

A vida humana depende da manutenção dos Biomas. Quer algo mais importante do que 

isso? Os Biomas contribuem com o clima das regiões brasileiras e são fonte de vida e riquezas 

naturais. Com tanta biodiversidade, a alimentação humana e muitos medicamentos provém deles. 

Cada bioma brasileiro tem sua importância própria e suas condições, contudo deve haver 

inclusive equilíbrio entre eles. Em cada uma fauna e a flora são específicas e são definidas pelas 

condições físicas, climáticas, geográficas e litológicas (das rochas). Ou seja, cada bioma tem uma 

diversidade biológica própria, mas em interação. 

Segundo o geógrafo Gerson de Freitas Júnior, que é um especialista em Biomas: “Mesmo 

que estejamos à grande distância da Amazônia, por exemplo, as chuvas que são formadas nesse 

bioma trazem muitos benefícios à qualidade de vida de populações que habitam áreas localizadas 

em outros Biomas.” 

Os Biomas são importantes porque são onde vive e interage o ser humano com a 

natureza, tirando dela seu sustento. Contudo, para que o ciclo se mantenha e as teias e cadeias 

alimentares não sejam drasticamente afetadas, a natureza deve estar em equilíbrio. 

A triste realidade é que ao longo da história, vemos um verdadeiro caos ecológico. 

COMO PRESERVAR OS BIOMAS BRASILEIROS? 

https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Qual-a-import%C3%A2ncia-dos-biomas-brasileiros.jpg
https://beduka.com/blog/materias/geografia/qual-importancia-dos-biomas-brasileiros/
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Qual-a-import%C3%A2ncia-dos-biomas-brasileiros.jpg


Os Biomas são fontes importantes de agricultura, mas para evitar o extrativismo é 

fundamental que a agricultura seja regenerativa, aquela que não só tira, mas também repõe os 

recursos naturais. Tem-se que incentivar o uso do solo como meio de produção, mas com cuidado 

para não esgotá-lo. 

São inúmeros os alimentos e matérias primas registradas, cuja fonte está nos ecossistemas 

dos 6 grandes Biomas brasileiros. 

É interessante criar projetos sustentáveis da agricultura familiar e criar condições 

favoráveis contra o desmatamento, poluição dos solos e das águas, principais ameaças aos 

Biomas brasileiros, tanto terrestres quanto marinhos. “O homem influencia o meio ambiente com 

sua ação constantemente. “Estamos em um momento onde causamos, a longo prazo, o 

comprometimento da nossa própria existência”. É isso que as pessoas precisam entender”, 

segundo o professor do departamento de engenharia florestal da universidade de brasília 

(unb), Carlos Francisco Rossetti. A ação humana atualmente potencializa alterações ambientais 

uma vez que, ao realizar uma ação repetidas vezes uma ação prejudica a natureza não permite 

que ela se recupere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Por que os Biomas brasileiros são importantes? 

2. Como preservar os Biomas brasileiros? 

3. Quais são os benefícios que nós seres humanos e animais extraímos dos 

Biomas? 

4. Devemos ignorar ou preservar outros Biomas que não fazem parte de onde 

vivemos? Por quê? 

5. Aprendemos que os Biomas são fontes importantes para a agricultura. Faça 

uma breve pesquisa sobre o que são os recursos naturais.  

 

 

 

 

GROSSÁRIO 

Litologia:O termo pode se referir ao estudo especializado em rochas e suas camadas. 

Ecossistema :É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem 

entre si e com o meio ambiente. 

Biodiversidade: Conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. 

Diversidade. 

Diversidade: Qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado; variedade. 

Fauna: É o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região.  

Flora: É a diversidade de plantas de uma região. 

Extrativismo: Atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para 

fins comerciais ou industriais. 

 

 



6. O que podemos concluir com a frase: “o homem influencia o meio ambiente com suas ações 

constantemente. “Estamos em um momento onde causamos, a longo prazo, o 

comprometimento da nossa própria existência”. 

7. O que é biodiversidade? 

 

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? 

 

INGLÊS 

 

RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

 

Na atividade desta semana vamos continuar mergulhando em boa parte do vocabulário que 

aprendemos em inglês. Você lembra? Vimos: 

 

CELEBRATIONS 

MONTHS 

ADJECTIVES 

ORDINAL NUMBERS 

 

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, você está já a algum tempo vendo inglês e 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. Além disso, terá música para ajudar na 

compreensão do vocabulário. 

 

a) Ouça a música abaixo acessando o link e responda. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU 

 

Ela refere-se a um mês. Qual? ___________________________. 

 

b) O mês que é comemorado o dia em que o Brasil foi descoberto. 

 

________________________________________________________ 

 

c) Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo.  

 

________________________________________________________ 

 

d) Nesta comemoração tem quentão, vinho quente, doces e danças típicas. 

 

________________________________________________________ 

 

e) É no primeiro dia do ano. 

 

________________________________________________________ 

 

f) É um feriado. Acontece no mesmo mês que se comemora o dia das mães. 

 

________________________________________________________ 

 

g) Comemora-se o dia daquele que trabalha para promover o aprendizado. 

 

________________________________________________________ 

 

h) Observe os emojis abaixo e responda em inglês qual o sentimento em sua opinião demonstrado 

por cada um. Você pode consultar também pelos recursos de tradução que vimos no semestre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU


 
 

1st: ___________________________.  2nd: ___________________________.  

 

3rd: ___________________________. 4th: ___________________________.  

 

5th: ___________________________. 6th: ___________________________.  

 

7th: ___________________________. 8th: ___________________________.  

 

9th: ___________________________. 10th: ___________________________.  

 

11th: __________________________. 12th: __________________________.  

 

13th: __________________________. 14th: __________________________.  

 

15th: ___________________________. 16th: __________________________.  

 

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.  

 

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

