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Semana 22 – 08/09 a 11/09/2020  

 

ATENÇÃO! 

 

Alunos do Ensino Fundamental II - EJA 

 

A Atividade on Line desta semana é a primeira Atividade Avaliativa deste semestre.  

Responda as questões em folhas de almaço separadas, uma para cada disciplina/professor. 

Cada folha deverá ter o seguinte cabeçalho: 

 

 Atividade Avaliativa 1 – Semana 22 

Disciplina: __________________________________________ Professor(a)_________________ 

Nome do aluno: ____________________________________________ Série: _______________ 

 

As folhas com as respostas desta ATIVIDADE AVALIATIVA 1 deverão ser entregues no dia 

e horário de plantão da secretaria escolar: quarta-feira, das 10h00 às 14h00. Em caso de dúvidas, 

entre em contato pelo telefone: (11) 4091-3029 ou pelo grupo WhatsApp de sua turma. 

 

Bons estudos! 
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 LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Inferir informações em textos. Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das 

orações. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração 

(sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores. Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. 

  

Contextualização: Essa semana vamos retomar os assuntos vistos nas atividades anteriores, 

avaliando o que foi entendido e o que precisa ser revisto. Essa atividade deve ser entregue na 

escola para ser corrigida. Use folha de almaço, coloque seu nome completo e série e escreva 

somente as respostas das questões.  Juntamente com as respostas dessa atividade, você deve 

entregar também a produção de texto (folheto) solicitada na atividade 19 (semana 17 a 21/8).  

 

Atividades: Resolver em folhas separadas e entregar na escola. 

 

As atividades foram elaboradas a partir de um trecho da reportagem a seguir. Leia. 

 

FAKE NEWS SOBRE AS VACINAS PARA COVID-19 PODEM ATRAPALHAR IMUNIZAÇÃO 

 

Ainda não existem vacinas para covid-19 com eficácia cientificamente comprovada. 

Entretanto, a resistência diante da possibilidade de ser vacinado, muitas vezes motivada por 

desinformações, já é um problema real que preocupa médicos e pesquisadores.  

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que 9% da população não quer se 

vacinar contra a Covid-19. E essa, acredite, não é uma tendência exclusiva de parte dos brasileiros. 

(...) 

Agora, pesquisadores e autoridades de saúde temem que os ataques às vacinas e o 

aumento da circulação de fake news relacionada comprometa, em certa medida, os esforços para 

imunizar a população e conter o avanço da pandemia. 

(...) 
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Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou instituições e autoridades 

sobre o que chamou de “infodemia”. Elas consistem em teorias da conspiração, fake news, rumores 

e outros conteúdos divulgados em torno da pandemia, que contribuem para aumentar os casos e 

as mortes por Covid-19. 

A fake news: “ingerir álcool com uma alta concentração pode desinfetar o corpo e matar o 

vírus”, uma das mais veiculadas, fez cientistas estimarem que 5.876 pessoas foram hospitalizadas, 

800 mortas e 60 ficaram cegas. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, afirmou que 

a desinformação sobre as vacinas é uma grande ameaça à saúde global e pediu, ainda, ajuda do 

Facebook, Google e Twitter nesse combate. 

“As principais organizações digitais têm uma responsabilidade: garantir que seus usuários 

possam acessar informações sobre vacinas e saúde. Queremos que os atores digitais façam mais 

para tornar conhecido em todo o mundo que vacinas funcionam”, disse Adhanom.  

(...) 

O desafio agora – quanto mais tempo leva para a produzir uma vacina eficaz contra a Covid-

19 e disponibilizar para toda população – é evitar que as pessoas consumam o grande número de 

notícias falsas e teorias da conspiração que estão presentes e ainda deverão surgir. 

Fonte: https://www.sanarmed.com/fake-news-sobre-as-vacinas-para-covid-19-podem-atrapalhar-

imunizacao 

  

1- Por que as pessoas apresentam resistência em relação às vacinas? 

  

2- Explique com suas palavras este trecho da reportagem “E essa, acredite, não é uma tendência 

exclusiva de parte dos brasileiros.” 

  

3- Qual o maior temor de pesquisadores e autoridades de saúde em relação ao avanço da 

pandemia? 

  

4- O que é chamado de “infodemia” pela Organização das Nações Unidas (ONU)? 

https://www.sanarmed.com/fake-news-sobre-as-vacinas-para-covid-19-podem-atrapalhar-imunizacao
https://www.sanarmed.com/fake-news-sobre-as-vacinas-para-covid-19-podem-atrapalhar-imunizacao
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5- Você já recebeu ou já soube de uma informação falsa? O que possibilita a circulação desse tipo 

de informação? 

  

6- Diante da situação atual, destacada na reportagem, qual o desafio enfrentado? 

  

7- Indique o prefixo nas palavras: “desinformações” e “desinfetar” e dê o significado desse prefixo 

e das palavras (ver este assunto nas atividades da semana 21). 

  

 8 – Retire do texto 5 (cinco) verbos que estejam no infinitivo impessoal. Exemplo: atrapalhar (ver 

atividades da semana 19). 

  

 9 – O verbo “temem” no 3º parágrafo do texto refere-se a qual sujeito? (Ver atividades da semana 

18). 

  

Produção de texto 

         Ao longo do mês de agosto, você leu vários textos disponibilizados pelos seus professores. 

Em língua portuguesa, finalizamos com trechos dessa reportagem, que você pode ler na íntegra, 

acessando a fonte indicada no final do texto. Apoiado nas informações a que você teve acesso 

nessas leituras, escreva pelo menos dois parágrafos que falem da responsabilidade que cabe a 

cada cidadão, ou seja, a cada uma de nós, no combate e prevenção à pandemia da COVID-19. 

Esse último texto também deve ser considerado, pois ele traz informações muito importantes. O 

título pode ser “A responsabilidade de cada um” ou outro ou você julgue adequado ao seu texto. 
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MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

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

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

( infográfica ). 

 

Atividade: Resolver em folhas separadas e entregar na escola. 

 

 

 

Fonte infográfica: https://www.abcdoabc.com.br 

  

O infográfico acima mostra a situação do coronavírus (COVID-19) no município de Diadema até o 

dia 31 de agosto de 2020. 

 

 Analise o infográfico e responda os itens abaixo: 
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a) Qual foi o número de óbitos em Diadema até o dia 31 de agosto de 2020? Escreva por extenso. 

 

b) Qual é a diferença do número de casos confirmados para o número de óbitos? Calcule o 

quádruplo desse resultado. 

 

c) Calcule a metade dos casos confirmados e escreva por extenso. 

 

d) Qual é a diferença de casos confirmados para casos descartados? Escreva por extenso o 

número antecessor a este resultado. 

 

e) Qual é a soma dos casos aguardando resultado com casos confirmados? 

 

f) Escreva por extenso os números antecessores e sucessores de óbitos confirmados, casos 

descartados e casos confirmados. 

 

g) Calcule um quinto dos casos que aguardam resultado e escreva por extenso. 

 

 

h) Qual é a soma total de casos confirmados, casos aguardando confirmação, casos descartados 

e número de óbitos? 
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HISTÓRIA – Profa. Lindinalva 

 

Objetivo: Compreender a avaliação como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

Habilidades: 01, 04, 05, 07, 10 e 16. 

 

Contextualização: reconhecer a importância dos estudos para a construção do conhecimento 

histórico e avaliar seu conhecimento em relação ao momento vivido por todos nós. 

 

Atividade:  

 

Esta semana realizaremos uma Atividade de Avaliação, antes de responder leia o seu 

material de apoio, como por exemplo o “Caderno de Atividades” Construindo 

Aprendizagens, as atividades complementares das semanas, 18, 19, 20 e 21. Assim, ficará 

muito mais fácil responder as questões. 

 

Atenção! 

Esta atividade vocês responderão em uma folha avulsa, ou seja, vai realizar a atividade em folha 

separada, com nome e série e entregar na escola entre os dias......... 

Hora da atividade! 
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http://www.perdizes.mg.gov.br/covid_pub.php 

 

1) Tendo em vista o momento atual da 

Pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) no Brasil. Qual a sua 

opinião sobre a obrigatoriedade no 

uso de máscaras de proteção? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

Leia o texto, analise a tabela e marque um X na resposta certa: 

 

A gripe espanhola foi uma PANDEMIA que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os 

continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de 

ORIGEM dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma MUTAÇÃO do vírus INFLUENZA. Os 

primeiros casos foram registrados nos EUA. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, 

principalmente, por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial. Aqui 

no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e 

causando a morte de 35 mil brasileiros. O termo “espanhola” não faz referência à suposta origem 

da DOENÇA, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias 

da GRIPE pelo MUNDO. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira GUERRA 

Mundial, pois como a ESPANHA não participava da guerra sua IMPRENSA tinha LIBERDADE para 

noticiar o assunto. 

http://www.perdizes.mg.gov.br/covid_pub.php
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TOTAL DE MORTOS 

 

1914 - 1918 Primeira Guerra Mundial 8,5 milhões 

1918 Gripe Espanhola 50 milhões 

1933 - 1945 Holocausto 11 milhões 

1934 - 1945 Segunda Guerra Mundial 60 milhões 

Fonte: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-

e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html 

 

2) Que país que registrou os primeiros casos da gripe espanhola em 1918: 

a) EUA                               b) Brasil                            c) Espanha                           d) Rússia 

 

3) Qual o fato histórico que contribuiu para a gripe espanhola se espalhar através da 

movimentação de pessoas: 

a) Revolução Francesa. 

b) Primeira Guerra Mundial. 

c) Independência dos EUA. 

d) A Revolução Russa. 

 

4) De acordo com a tabela, os dois acontecimentos que causaram maior número de mortos na 

história, são: 

a) Gripe espanhola e Holocausto. 

b) Holocausto e Primeira Guerra Mundial. 

c) Gripe espanhola e Segunda Guerra Mundial. 

d) A Primeira e a Segunda Guerras. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html
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5) A Peste Negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das 

cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de 

Siena, Agnolo di Tura escreveu: “As pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram 

jogadas em fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. 

E eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos (...) E morreram tantos que todos 

achavam que era o fim do mundo.” 

Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle. In: William M. Bowsky. The Black 

Death: a turning point in history? New York: HRW, 1971 (com adaptações). 

O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da Peste Negra que assolou a Europa durante 

parte do século XIV, sugere que: 

a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos. 

b) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. 

c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas 

e identificáveis. 

d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste. 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-peste-negra. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-peste-negra
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GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

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. Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 

informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e 

com diferentes projeções cartográficas. 

 

Contextualização: Lembrando que essa atividade deve ser entregue na escola para ser corrigida. 

Use folha de almaço, coloque seu nome completo e série e escreva somente as respostas das 

questões (escreva o número da questão e a opção correta. Exemplo: 1 – c Ásia). A entrega deverá 

ser feita nos dias de plantão de atendimento, às quartas-feiras, das 10h00 às 14h00. 

 

Atividades:  Consultar os textos: Revolução Industrial e A População Mundial. 

 

Assinale a alternativa correta: 

  

1 - De acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas 

(FNUAP), o planeta Terra é habitado por 6,826 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída 

de forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao 

continente mais populoso. 

a) África. 

b) América. 

c) Ásia. 

d) Europa. 

e) América do Norte. 
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2 - A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é constatado 

através das disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, 

estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta. 

a) Estados Unidos. 

b) China. 

c) Índia. 

d) Brasil. 

e) Rússia. 

   

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

a) – França 

b) – Inglaterra 

c) – Alemanha 

d) – Holanda 

e) – Estados Unidos 

  

4 – 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 

  

5 – Qual a primeira indústria a surgir com a Revolução Industrial? 

a) – Têxtil 

b) – Metalúrgica 

c) – Química 

d) – Aérea 

e) – Alimentícia 
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6 – Qual o primeiro meio de transporte criado no início do século XIX? 

a) – Ônibus 

b) – Navio 

c) – Carro 

d) – Avião 

e) – Locomotiva 
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CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivo: Identificar alguns grupos de risco para a Covid- 19 

Contextualização:  conhecer as principais ações para precauções da doença.  

 

Atividades: Esta avaliação deverá ser feita em uma folha a parte e entregar na escola. 

 

Responda: 

 

1) Por que os portadores de diabetes pertencem ao grupo de risco da Covid - 19?  

 

2) A infecção pelo Sars-cov-2 afeta principalmente: _____________________  

 

3) Em que órgão do sistema respiratório ocorrem as trocas gasosas (gás oxigênio/gás carbônico)? 

 

4) Cite três doenças crônicas. 

 

5) Pessoas fumantes fazem parte do grupo de risco de desenvolver a forma grave do novo 

Coronavírus? Justifique a sua resposta.  
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INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas 

diárias. 

  

Contextualização: Nessa atividade, vamos recapitular as formas do verbo mais importante para a 

comunicação em língua inglesa, conhecendo também alguns nomes de membros familiares em 

inglês. Lembrando que essa atividade deve ser entregue na escola para ser corrigida. Use folha de 

almaço, coloque seu nome completo e série e escreva somente as respostas das questões. A 

entrega deverá ser feita nos dias de plantão de atendimento, às quartas-feiras, das 10h00 às 14h00. 

  

Atividades: 

 Leia o texto e faça as atividades a seguir. 

 

1- Nesse texto, o verbo to be é bastante empregado. Escreva suas três formas. 

 2- Complete com a forma adequada do verbo. 

a) I ____  a student. 

b) You _____ a teacher. 

c) John and Andrea _____ friends. 

d) She ____ my sister. 

e) Peter ____ my father. 
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3- O verbo, nesse texto, é empregado na 

(  ) afirmativa.      (     ) interrogativa.       (  ) negativa. 

  

4- Em John is my brother and Andrea is my sister, que pronome pode substituir John? E qual 

pode substituir Andrea? 

  

5- Os números de "13" a "19" em inglês terminam em: 

a) Ten                     b) Ty                       c) Teen 

  

6- Qual a sua idade? How old are you? Responda como no modelo. 

·         Modelo: I am thirty nine years old. (39) 

  

7- Complete a frase: My Family has _________ people. (Minha família tem _________ pessoas.) 
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ARTE – Prof. Marco André 

 

Atividades a serem entregues: 

● Postagem da capa (Divisória do caderno) com as palavras “Pandemia e Cidadania” 

● Cartaz - Sobre a obra do coletivo Guerrilla Girls  

● Questionário para responder - Releitura  

● Releitura (Que obra você escolheu) 

● ARTE E LUTA FEMININA - Respostas das 2 questões do texto 

 

Organiza suas atividades até a presente data.  

Faça um resumo de tópicos comentados em uma folha de caderno pautada (com linha normal) a 

caneta, bem colorido, criativo e cole em seu caderno de desenho( Pode criar um fundo ou borda  

bem personalizada). 

Dúvidas fico a disposição no Whatsapp (Urgente) e Classroom. 
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

CIÊNCIAS 

Objetivo: compreender como ocorre o contágio da Covid -19, quais são os sintomas e prevenção.  

Contextualização:  como devemos nos comportar nesse momento de pandemia.  

 

Atividade avaliativa: responder as perguntas numa folha e entregar na secretaria da escola. 

 

1) ANALISE AS AFIRMATIVAS E CLASSIFIQUE EM FALSA (F) OU 

VERDADEIRA (V).  

(   ) O CORONAVÍRUS É CONTAGIOSO.  

(   ) TOSSE NÃO É UM SINTOMA DE COVID-19 

(   ) DEVEMOS MANTER O ISOLAMENTO DURANTE A PANDEMIA.  

 

2)  ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA: 

A) FEBRE, TOSSE E DIFICULDADE DE RESPIRAR, SÃO SINTOMAS 

DA COVID -19.  

B) DURANTE A PANDEMIA, NÃO PRECISA MANTER O 

DISTANCIAMENTO.  

C) A TRANSMISSÃO DA COVID-19 NÃO ACONTECE DE UMA PESSOA 

DOENTE PARA OUTRA.  
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3) EXISTE UM TIPO CORRETO DE ÁLCOOL GEL QUE SEJA 

EFICIENTE NA PREVENÇÃO DA COVID -19 ? QUAL ? 

 

 

 

4) COMO O CORONAVIRUS (COVID -19) É TRANSMITIDO? 

ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA: 

A) BEBENDO ÁGUA CONTAMINADA 

B) DE UMA PESSOA DOENTE PARA OUTRA, POR MEIO DE: 

GOTÍCULAS DE SALIVA, ESPIRRO, TOSSE E CATARRO.  

C) SOMENTE EM CONTATO COM OBJETOS CONTAMINADOS.  

 

5) ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA. PARA EVITAR O 

CONTÁGIO DA COVID -19, DEVEMOS:  

A) TOMAR REMÉDIOS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA 

B) NÃO USAR MÁSCARAS, MAS LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA LIMPA.  

C) LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO, USAR MÁSCARAS, 

RESPEITAR O DISTANCIAMENTO.  

 

 


