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Semana 21 - 31/08 a 04/09/2020  

 

Caro aluno 

 

Enquanto as aulas continuam suspensas, a Secretaria de Educação com a colaboração dos 

professores e coordenadores preparou um caderno impresso, o “Construindo Aprendizagens”, para 

melhorar o acesso ao ensino. 

É importante que NÃO façam todas as atividades de uma vez, e sim aquelas que os 

professores irão indicar em cada semana para serem realizadas. Procure se organizar de uma 

forma com que você realize as suas lições durante a semana, evitando assim ficar atrasado. 

 

Bons estudos! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa Rosemere 

 

Objetivos: Pontuar, adequadamente, textos de diferentes gêneros (ponto, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, reticências). Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura 

básica da oração: sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto). Inferir informação 

pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do texto. 

  

Contextualização: Conheceremos mais um gênero bastante explorado, principalmente na mídia 

digital, que é a charge. Falaremos também do verbo, palavra essencial para formar a oração, 

iniciando o estudo dos termos que a compõem. 
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CHARGE 

 

Bom humor, ironia, linguagem verbal e não verbal. Esses são alguns dos elementos que 

constituem o gênero textual charge. As charges não são apenas ilustrações que refletem a opinião 

de quem desenha, são tipos de enunciados que podem ser objeto de uma rica análise linguística. 

Aliando linguagem verbal e não verbal, as charges são mais do que piadas gráficas 

permeadas pelo humor e por uma fina ironia. A charge faz uma sátira (crítica sarcástica) de 

situações específicas, relacionadas com a política e a sociedade, situadas no tempo e no espaço. 

As personagens das charges costumam ser personalidades públicas, como um político ou artista, 

por exemplo.                                                                                              (mundoeducacao.uol.com.br) 

  

Atividades: 

  

Analise a charge abaixo e faça as atividades propostas. 

 

https://portalpiracicabahoje.com.br/ 

 

1- Reescreva as falas dos personagens da charge em forma de discurso direto. Para isso, você vai 

considerar o que foi explicado anteriormente sobre discurso direto e que na charge aparecem um 

funcionário de saúde (um médico, talvez) e o morador de rua. Empregue a pontuação adequada, 

mudando de parágrafo para cada fala e também quando se tratar da parte do narrador. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/linguagem-verbal-naoverbal.htm
https://portalpiracicabahoje.com.br/
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2- Na fala das personagens, foram empregados ponto de interrogação (?) e ponto de exclamação 

(!). Explique o emprego dessa pontuação em: 

a) “O senhor não sabe que é pra ficar em casa e não sair na rua?!” 

  

b) “Mas eu estou em casa!” 

  

3- Que crítica social podemos identificar no texto? 

  

4- Dos verbos que temos na charge, dois deles estão numa forma chamada infinitivo. Essa forma 

é como se fosse o “nome” do verbo.  É nessa forma que o verbo aparece no dicionário. O infinitivo 

termina sempre em r, precedido das vogais a, e, i. Exemplos: falar, vender, partir. 

         Relembre que o verbo é a palavra que indica ação, estado (ou característica) e fenômeno 

da natureza. Agora, leia o texto abaixo e depois coloque todos os verbos destacados no infinitivo e 

separe-os de acordo com sua terminação. 

 

      A ROTAÇÃO DA TERRA  

O Sol não se movimenta e sim a própria Terra. 

A Terra está sempre girando sobre si mesma como se fosse um pião. E ao girar, faz com 

que o Sol surja de um lado e desapareça de outro. Esse movimento é a rotação. 

O tempo que a Terra gasta para dar uma volta sobre si mesma foi chamado de dia. O tempo 

da rotação então é de vinte e quatro horas (um dia). 

Já sabemos que a Terra não possui luz própria, afinal é um planeta. Quem dá luz e aquece 

a Terra é o Sol, que é uma estrela. 

Quando a face da Terra recebe luz do Sol, é dia. Na outra face escura, onde há sombra, é 

noite. 

INFINITIVO 

a) verbos terminados em ar: 

b) verbos terminados em er: 



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

 
Atividades on line – EJA – 8ª. série 

 
 

 
4 

 
 
 

c) verbos terminados em ir: 

  

5- Falando em verbo, vamos rever também os termos essenciais na formação de uma oração. 

Oração é a frase que apresenta verbo. Todo verbo forma uma oração. Releia o 1º e o 2º parágrafos 

e responda. 

a) A que se refere o verbo movimenta? 

b) Os verbos surja e desapareça referem-se ao mesmo ser? Qual? 

  

6- O verbo refere-se sempre a um termo que chamamos sujeito da oração. Sendo assim, os termos 

que você escreveu acima correspondem ao sujeito daquelas orações. 

  Em “Já sabemos que a Terra não possui luz própria, ...”, qual o sujeito do verbo sabemos 

e do verbo possui? 

  

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico envolvendo Adição, Subtração e Multiplicação. 

 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica   

(infográfica). 

 

Atividade: Resolver no caderno. 
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Acima estão dois infográficos que apresentam o número de casos e número de mortes, o 

infográfico da esquerda é até o dia 10 de agosto e o da direita é até o dia 23 de agosto; observe 

que em apenas 13 dias houve um aumento considerável “assustador” do número de mortes no 

nosso país! 

Comparando os dois infográficos, responda em seu caderno: 
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a) Quantas pessoas no Brasil morreram do dia 10 ao dia 23 de agosto? E qual é o triplo deste 

número? 

 

b) Calcule e escreva por extenso o aumento de mortes na região sudeste e nordeste. 

 

c) Qual foi o aumento de mortes no estado de São Paulo? Por que você acha que isso aconteceu? 

 

d) Escreva por extenso o número de mortes do infográfico do dia 23 de agosto dos estados abaixo: 

 

SP ____________________________________________________________________ 

 

RG ____________________________________________________________________ 

 

BA ____________________________________________________________________ 

 

MA ____________________________________________________________________ 

 

 

e) Quais são os números antecessores e sucessores de mortes dos estados relacionados abaixo 

no infográfico do dia 23 de agosto? 

 

Ceará _________ , _________ 

 

Rio Grande do Sul _________ , _________ 

 

Espírito Santo _________ , _________ 

 

Rio de Janeiro _________ , _________ 
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f) No dia 10 de agosto quantos casos a menos tinham no estado de Minas Gerais em relação ao 

dia 23 de agosto? Calcule o quádruplo desse número. 

 

g) Calcule o triplo de óbitos por Covid-19 no estado do Amapá-AP seguindo o infográfico do dia 23 

de agosto. 

 

HISTÓRIA – Profa. Lindinalda 

 

Objetivos: Entender que o aparecimento de epidemias já ocorria em séculos passados e como a 

propagação delas foi tornando-se cada vez mais eficaz, acompanhando os avanços obtidos com 

as novas tecnologias criadas pelo homem. 

 

Contextualização: Identificar como a atual situação do planeta permite que novos vírus viagem 

rapidamente por uma humanidade densamente urbanizada e geralmente pobre. Habilidades: 04, 

07 e 16. 

 

Atividades:  

 

Esta semana a proposta é realizar a atividade da página 15 e 16 do “Caderno de Atividades” 

Construindo Aprendizagens. Se necessário retome a leitura dos textos.  Agora, fica fácil 

realizar a atividade proposta. 
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Dica! 

Para complementar seus estudos. 

 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ 

https://youtu.be/QaospR6Jkio 

 

 

 

 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ
https://youtu.be/QaospR6Jkio
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GEOGRAFIA – Prof. Edimilton 

 

Objetivo: Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas 

consequências no Brasil 

 

Revolução Industrial 

 

A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra, no século XVIII, e 

causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. 

A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início 

na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando 

grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o 

processo de formação do capitalismo.  

O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim 

como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a 

exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por 

grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. 

A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda 

metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu 

a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen. 

O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande 

desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. foram criadas para 

tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria 

necessária a utilização de várias pessoas. 

Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na 

criação da locomotiva e das estradas de ferro que, a partir da década de 1830, foram construídas 

por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento 
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industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a 

capacidade de locomoção de mercadorias. 

O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da 

indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas 

que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver 

todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro 

acontecessem. 

  Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

Atividades 

  

Assinale a alternativa correta: 

  

1 - A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira em qual país europeu? 

A – França 

B – Inglaterra 

C – Alemanha 

D – Holanda 

E – Estados Unidos 

  

2 – Qual máquina é símbolo da Primeira Revolução Industrial? 

A – A máquina de costura 

B – A máquina de calcular 

C – A máquina de lavar roupa 

D – A máquina a vapor 

E - A máquina de moer cana 
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3 – Qual a primeira indústria a surgir com a Revolução Industrial? 

A – Têxtil 

B – Metalúrgica 

C – Química 

D – Aérea 

E – Alimentícia 

  

4 – Qual o primeiro meio de transporte criado no início do século XIX? 

A – Ônibus 

B – Navio 

C – Carro 

D – Avião 

E – Locomotiva 

  

5 – Explique a importância das ferrovias para o desenvolvimento da indústria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm 
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CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: Compreender as principais diferenças entre: surtos, epidemia, pandemia, endemia.  

 

Contextualização: Relacionar as diferenças com que as doenças se espalham.  E como estamos 

vivenciando esse momento de pandemia da Covid-19. 

 

Texto: Como identificar os surtos, epidemia, pandemia e endemia.  

 

A)  Surtos : 

Os surtos são definidos por quadros de disseminação com números crescentes em pouco 

período de tempo, porém concentradas apenas em uma região.  Sendo assim, o termo é um 

indicativo de crescimento na quantidade de casos de uma doença geralmente em bairros ou em 

cidades específicas.  Um exemplo recente, envolvendo o surto, é da febre amarela em minas gerais, 

no ano de 2017.  Em um boletim divulgado no ano posterior, o estado contabilizou 164 casos 

confirmados da doença, sendo que dentre eles havia 61 óbitos.  

 

B) Epidemia: 

A epidemia são marcadas pelo crescimento de uma doença acima do esperado , espalhando 

-se rapidamente por diversas regiões . E elas podem ser divididas em: 

* municípios: quando atinge vários bairros 

*estaduais: ao afetar muitas cidades 

* nacional: quando acomete estados de diversas regiões do país.  

Porém, esta classificação não serve para enfermidades que se propagam por dois ou mais 

países.  Entretanto, como um exemplo de epidemia podemos citar os diversos casos de " dengue" 

registrados pelo Brasil . 

 

C) Pandemia: 
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Pandemia é o estágio mais grave de uma escala de incidência e pode ser decretada em 

casos em que uma patologia se espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos países e 

continentes, como no caso da Covid-19. 

 

D) Endemia: 

Diferentemente das outras classificações, a endemia não considera o número de ocorrências 

de uma doença, mas sim, a frequência com que ela aparece em determinada região sem ser 

disseminada por outras comunidades. Por isso, é comum que ela seja percebida de forma sazonal, 

como por exemplo os casos de febre amarela comuns na região amazônica.  

Fonte :www.drakeilafreitas .com. Br 

 

Atividades:  Após a leitura dos textos;  responda as questões assinando  a alternativa  correta.  

 

1) Disseminação com números crescentes em pouco período de tempo, porém concentrados 

apenas em uma região denomina-se: 

A) epidemia 

B) surto 

C) pandemia 

 

2) Uma doença acima do esperado, espalhando-se rapidamente por diversas regiões (municípios, 

estaduais, nacional) denomina-se: 

A) surto 

B) pandemia 

C) epidemia 

 

3)  Quando a doença atinge vários bairros, o nível é denominado: 

A) estadual 

B) municípios 

C) nacional 
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4) Quando há o crescimento de uma doença acima do esperado e acomete estados de diversas 

regiões do país, dizemos que está a nível: 

A) estaduais 

B) municipal 

C) nacional 

 

5) Quando o número de ocorrências de uma doença aparece em determinada região sem ser 

disseminada por outras comunidades temos: 

A) pandemia 

B) epidemia 

C) endemia 

D) surto 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras 

cognatas. Localizar informações específicas em texto. 

 

Contextualização: Vamos ler uma notícia em inglês. Perceba que não é impossível 

compreendermos pelo menos o essencial da informação apresentada. Isso ocorre devido ao 

emprego (no texto) de palavras que são parecidas com as da nossa língua, e porque se trata de 

um assunto muito conhecido e debatido. Portanto, nada de desânimo! Concentre-se na leitura, faça 

relações com nosso idioma e verá que não é tão difícil. 

 

Atividades:  

 

Leia: 
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Chinese vaccine against the novel coronavirus arrives in São Paulo 

 

Doses of the vaccine against the novel coronavirus produced in China which will be tested in 

Brazil arrived in São Paulo this morning, and are currently waiting to be cleared by local authorities 

at the Guarulhos International Airport. According to the Butantã Institute, responsible for bringing 

the drug to the country, tests are scheduled to begin today. The vaccine has been created by 

Chinese laboratory Sinovac Biotech, and, according to Butantã director Dimas Covas, it is “one of 

the most promising” among all those that have already been tested in the world. It has already been 

granted authorization by Brazil’s national health agency, ANVISA, to be deployed in 12 research 

centers throughout the country, on nine thousand volunteers who work in the health sector. 

 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-

paulo/ July 20th, 2020. 

 

Agora, faça as atividades propostas: 

 

1- Qual é o título da notícia? 

 

2- O assunto principal da notícia é: (Escolha uma alternativa.) 

a) Brasil faz teste com vacina chinesa contra o novo coronavírus. 

b) Chegada da vacina chinesa contra o novo coronavírus em São Paulo. 

c) Agência Nacional de Saúde autoriza vacina chinesa. 

  

3- De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã, a vacina é (Escolha uma alternativa.) 

a) a mais promissora entre as que estão em teste no mundo. 

b) a que já passou das fases de testes. 

c) a que está iniciando os testes. 

 

4- No trecho “...on nine thousand volunteers who work in the health sector.”, aparece um numeral. 

Você consegue identificá-lo? Qual sua tradução? 

https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-paulo/
https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-paulo/
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5- Leia a explicação abaixo e faça o que se pede a seguir. 

 

Palavras Cognatas em inglês 

Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem daquelas que usamos em 

português. Com isso, as grafias são iguais ou semelhantes e o significado é o mesmo, no máximo 

com pequenas diferenças. 

Releia o texto e copie pelo menos três palavras cognatas. 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Essa semana a atividade está mais tranquila e enxuta, porque semana que teremos um 

momento avaliativo. Das atividades pedidas até esta data. Comecem a organizar as atividades 

pedidas em Agosto para enviar via Classroom. 

 

Leia com atenção e responda às duas questões do texto abaixo. 

 

ARTE E LUTA FEMININA 

 

Mulheres que laboram a sua arte demonstram uma postura de luta dentro da história, pois 

sabemos que o (a) artista, através de sua obra, imprime sua marca, seu estilo, podendo, às vezes, 

até romper com as normas vigentes 

Registros histórico revelam que a partir desse movimento se tem eliminado as repetições e 

criando novas concepções, novos estilos de vida ou até mesmo novos estilos de comportamento 

social. 

Em 1917 marcou o protagonismo feminino no terreno da arte, com uma exposição de tela 

de Anita Malfatti causou espanto e alvoroço por parte do público e dos críticos devido a 

característica de seus traços, fortes e modernos. Depois, alguns anos à frente, ela unindo-se aos 

modernistas, tornando-se também uma figura de vanguarda na Semana de arte moderna e 

importante personalidade do modernismo. 
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De lá para cá as mulheres têm sido um importante conduto para o processo evolutivo que, 

aos poucos, vai eliminando em todo os segmentos sociais as desigualdades determinadas pela 

diferença de gênero. 

Enfim, seguramente poderia se dizer que a arte é ainda um canal que permite de forma sutil 

a penetração do ser humano na complexidade do universo social, possibilitando-lhe interferir nele, 

construir e desconstruir, refazer o sentido da vida. E esta necessidade de criar e recriar que a arte 

proporciona, tanto para o homem quanto para a mulher lhes é tido própria quanto a condição de 

viver. 

  

RESPONDA 

 

1. Em que medida a arte ajudou e ajuda a mulher a superar a discriminação do gênero? 

 

2. A arte contribuiu na mudança da sociedade? 
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

ARTE 

 

LEITURA DE IMAGENS  

 

PERCEBA AS RELAÇÕES ENTRE AS IMAGENS E O TEXTO SOBRE 

ARTE E LUTA FEMININA. 

 

MULHERES TRABALHADORAS: LUTA CONTRA A EXPLORAÇÃO E 

OPRESSÃO. 
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 (Foto: Reprodução) 

O CARTAZ CONTAVA COM A FRASE "WE CAN DO IT!", QUE EM 

PORTUGUÊS SIGNIFICA: "NÓS PODEMOS FAZER ISSO!".  

 

O QUE VOCÊ ENTENDEU DA MENSAGEM DA 1º FOTO E 2º FOTO?  

QUAL É O PONTO EM COMUM DAS DUAS IMAGENS? 

 

CRIE UM ILUSTRAÇÃO A PARTIR DO QUE VOCÊ SENTE AO VER  AS 

IMAGENS ACIMA. 
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HISTÓRIA 

 

OBJETIVO: COMPREENDER AS PRINCIPAIS PANDEMIAS QUE 

ATINGIRAM O MUNDO AO LONGO DA HISTÓRIA. HABILIDADES: 01, 

02 E 10. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: INTERPRETAR O CONTEXTO HISTÓRICO, 

RECORRENDO A DIFERENTES LINGUAGENS E MÍDIAS, 

EXERCITANDO A EMPATIA, O DIÁLOGO, A COOPERAÇÃO E O 

RESPEITO. 

 

ATIVIDADE: NESTA SEMANA VAMOS TRABALHAR COM A TEMÁTICA 

PANDEMIA, ENTÃO, PRESTE MUITA ATENÇÃO, VOCÊ VAI REALIZAR 

A LEITURA DOS TEXTOS, OBSERVAR AS IMAGENS E DEPOIS VAI 

REALIZAR A ATIVIDADE. SE SENTIR ALGUMA NECESSIDADE, PEÇA 

AJUDA PARA UM FAMILIAR. 

 

PANDEMIA 

 

É UMA DOENÇA QUE SE ALASTRA EM ESCALA MUNDIAL, EM MAIS 

DE DOIS CONTINENTES, APROXIMADAMENTE AO MESMO TEMPO, 

COMO FOI A GRIPE ESPANHOLA, A INFLUENZA H1N1, A PESTE 
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NEGRA, A VARÍOLA E, A MAIS RECENTE, DO COVID-19. A MAIOR 

MOBILIDADE E O NÚMERO DE VIAGENS REALIZADO EM TODO O 

PLANETA SÃO A PRINCIPAL CAUSA PELA QUAL UM PANDEMIA 

PODE SER DESENCADEADA. 

 

GRIPE ESPANHOLA 

- TAMBÉM CONHECIDA COMO 

GRIPE DE 1918, FOI UMA VASTA 

E MORTAL PANDEMIA DO VÍRUS 

INFLUENZA. 

- DE JANEIRO DE 1918 A 

DEZEMBRO DE 1920. 

 - INFECTOU: 

APROXIMADAMENTE 500 

MILHÕES DE PESSOAS. 

 
https://brasilescola.uol.com.br/historia 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historia
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https://www.historiadomundo.com.br/ 

 

PESTE NEGRA 

- ORIGEM: CONTINENTE 

ASIÁTICO – CHINA; 

- CHEGOU À EUROPA PELAS 

CARAVANAS DE COMÉRCIO 

QUE VINHA DA ÀSIA; 

- A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA, 

DEU-SE POR MEIO DE RATOS; 

- CALCULA-SE QUE UM TERÇO 

DA POPULAÇÃO EUROPEIA 

TENHA SIDO MORTA POR 

CONTA DA PESTE. 

 

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


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

 
Atividades on line – EJA – 8ª. série 

 
 

 
23 

 
 
 

 
https://www.google.com.br/search? 

 

É RESPONSÁVEL PELA 

DOENÇA GRIPE A, 

POPULARMENTE CONHECIDA 

COMO GRIPE SUÍNA. 

 

 

 
https://www.google.com.br/search? 

O NOVO CORONAVÍRUS, TAMBÉM CONHECIDO COMO SRS-COV-2, 

CAUSA A DOENÇA COVID-19; 

- DESCOBERTO NA CHINA. 

https://www.google.com.br/search?
https://www.google.com.br/search?
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AGORA, VOCÊ VAI FAZER A LEITURA DOS TEXTOS NOVAMENTE E 

OBSERVAR AS IMAGENS PARA REALIZAR A ATIVIDADE. 

 

1)  MARQUE COM UM X A ALTERNATIVA CORRETA QUE TRAZ A 

DEFINIÇÃO DE PANDEMIA. 

A) É UMA DOENÇA QUE SE ALASTRA EM ESCALA MUNDIAL. 

B) É UMA DOENÇA QUE NÃO SE ALASTRA. 

C) É UMA DOENÇA QUE FICA SÓ ONDE SURGIU. 

 

2)  ENUMERE AS IMAGENS CONFORME A LEGENDA, ELAS 

MOSTRAM AS PRINCIPAIS PANDEMIAS QUE ACONTECERAM NO 

MUNDO. 

A) PESTE NEGRA. 

B) COVID-19. 

C) H1N1. 
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IMAGEM 01                    IMAGEM 02                    IMAGEM 03 

 

 

3) FAÇA UM CÍRCULO NO PAÍS ONDE FOI DESCOBERTO O NOVO 

CORONAVÍRUS. 

- BRASIL                           - PORTUGAL                   - CHINA 

 

4) SE FOR NECESSÁRIO IR À RUA, DE QUE FORMA DEVEMOS NOS 

PROTEGER NESSE MOMENTO DE PANDEMIA? MARQUE COM UM X 

A RESPOSTA CORRETA. 

A) USAR MÁSCARA E EVITAR CONTATO PRÓXIMO COM OUTRAS 

PESSOAS. 

B) VESTIR MUITAS ROUPAS, USAR LUVAS E BOTAS. 

 

5) PARA VOCÊ O QUE SIGNIFICA ISOLAMENTO SOCIAL: 

A) É O ATO DE SEPARAR UM INDIVÍDUO OU UM GRUPO DO 

CONVÍVIO COM O RESTANTE DA SOCIEDADE. 

B) É O ATO DE AMONTOAR VÁRIAS PESSOAS NUM MESMO LUGAR.  


