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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 6ª SÉRIE 

 

SEMANA 4 – DE 04 A 08/05/2020 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

 

Objetivo: aguçar as primeiras percepções e leituras através de imagem e 

recordar a pontuação básica já trabalhada.   

Contextualização: neste contexto, o aluno observará uma foto, lerá a 

reportagem e a responderá, observando os pormenores da notícia e da 

foto. Na parte gramatical, haverá frases de sabedoria para ler, refletir e 

pontuar. 

1) Leia a reportagem para responder as questões abaixo. 

  

     13 JUN 2010 
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“Expulso aos 11min do segundo tempo no duelo contra a Alemanha, quando sua 

seleção já perdia por 2 a 0, o australiano Tim Cahill foi às lágrimas enquanto 

deixava o gramado. Além de discordar da decisão do árbitro mexicano Marco 

Rodrigues, o meia teme que o "sonho de sua vida" chegue ao fim antes da hora. 

"Essa Copa do Mundo é o sonho da minha vida e alguém o levou para longe de 

mim com uma decisão. Não tenho palavras para descrever como estou chateado. 

É um dos momentos mais tristes da minha carreira", disse o camisa 4. 

O alemão Schweinsteiger, vítima da falta que originou o cartão vermelho, saiu em 

defesa do rival e afirmou que o árbitro poderia ter sido menos rigoroso, fato que 

aumentou a irritação de Cahill. 

"Schweinsteiger saiu em minha defesa, disse que não era lance para cartão 

vermelho. Tirem suas conclusões", reclamou o atleta, que está suspenso da 

partida contra Gana, no próximo sábado, às 11h, e deve ser substituído por 

Kewell. 

"Eu treinei muito para estar aqui, me mantive em forma e agora não poderei jogar. 

Já passei por muitas coisas difíceis no futebol, mas nada tão doloroso", declarou o 

jogador, que completou: "estou 100% comprometido com a causa de nossa 

seleção. Vou treinar e mostrar o meu valor para o último jogo". 

http://esportes.terra.com.br/futebol/copa/2010/noticias/0,,OI4492153-EI15721,00.html 

 

1º) A foto mostra o jogo entre quais times? Em que momento aconteceu o jogo? 
____________________________________________________________________________ 
2º) Quem são as pessoas da foto? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3º) O que o homem de camisa amarela está fazendo? Qual é o significado do cartão vermelho 
no futebol? O que mais ele usa? Que outros cartões ou instrumentos os juízes e bandeirinhas 
usam em uma partida de futebol? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4º) Quem seria o homem de camisa azul? O que ele estaria falando para o homem de camisa 
amarela? 

http://esportes.terra.com.br/futebol/copa/2010/noticias/0,,OI4492153-EI15721,00.html
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5º) E quem seria o jogador de camisa branca? 
____________________________________________________________________________ 
6º) Qual poderia ser o título da notícia desta foto? 
____________________________________________________________________________ 

 

7) Preencha os espaços das frases com a pontuação correta, observando as 

letras maiúsculas e minúsculas. 

a) O saber a gente aprende com os mestres e os livros __ A sabedoria se 
aprende é com a vida e com os humildes __ ( Cora Coralina)  
 

b) A dúvida é o princípio da sabedoria __ 
 

c) Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência __ Se cada 
um tomasse o que lhe fosse necessário __ não havia pobreza no mundo 
e ninguém morreria de fome __ (Gandhi) 
 

d) O homem comum fala __ o sábio escuta __ o tolo discute __ 

 

e) O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta __ 

f) Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida __ 

 

g) O sábio nunca diz tudo o que pensa __ mas pensa sempre tudo o que 
diz __ 

  

h) A sabedoria é a única riqueza que os tiranos não podem expropriar__ 

(Khalil Gibran) 

 

i) Vale a pena cumprir bem e sem erros o dever diário__ Não procure 

evitá-lo ou adiá-lo para amanhã__ Fazendo logo o que hoje deve ser 

feito __ pode-se viver um bom dia__  (Sakyamuni) 
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MATEMÁTICA – PROFESSOR ANÍBAL 
 

Atividade – 4º semana 

 

Linguagem matemática e sua tradução - continuação 

 

Exercícios: 

 

Com base na aula anterior completa a tabela abaixo, com a linguagem 

matemática: 

 

Linguagem corrente (dia a dia) Linguagem matemática 

Um número 
x 

O dobro de um número 
 

O triplo de um número 
 

O quádruplo de um número  

O quíntuplo de um número  

A metade de um número  

A terça parte de um número  

A décima parte de um número  

Um número ao quadrado  

O triplo de um número mais sua metade. 
 

 

 

 

 

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações da linguagem matemática. 

CONTEXTUALIZAÇÃO - Os problemas fazem parte de nossa vida diária.  A linguagem matemática pode ser um 

importante conhecimento na solução de problemas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos e da tradução para linguagem 

matemática, damos alguns exemplos e aplicamos o conceito em alguns exercícios. 
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HISTÓRIA - PROFESSORA KATIA CÁSSIA 
 

 

 

 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma 
multiplicidade de tempos. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares 
pertinentes ao ano correspondente. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
-Ler atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Interpretação da mesma através da resposta das  questões colocadas abaixo 
do mesmo. 
 

 

Mercantilismo 
 

O Mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas, adotadas e 

desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial. 

Origem do Mercantilismo 
O mercantilismo começou a surgir na Baixa Idade Média (X a XV), época em 

que teve início o processo de formação das monarquias nacionais. 

Porém, foi somente na Idade Moderna (XV a XVIII) que ele se firmou como 

política econômica nacional e atingiu o seu desenvolvimento. 

Ao passo que as monarquias europeias foram se firmando como Estados 

modernos, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial, que buscava a 

expansão do comércio para fora das fronteiras do país. 

https://www.todamateria.com.br/estado-moderno/
https://www.todamateria.com.br/estado-moderno/
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Além disso, o Estado lhe concedia o monopólio das atividades mercantis e 

defendia o comércio nacional e colonial da interferência de grupos 

estrangeiros. 

Principais Características  

do Mercantilismo 

Embora as práticas e ideias não tenham sido aplicados de maneira 

homogênea, o mercantilismo apresentou alguns elementos comuns nas 

diferentes nações europeias: 

 Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia 

mercantil foram assumindo o controle da economia nacional, visando 

fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários 

para expandir o comércio. Dessa forma o controle estatal da economia 

tornou-se a base do mercantilismo; 

 Balança comercial favorável – consistia na ideia de que a riqueza de 

uma nação estava associada a sua capacidade de exportar mais do 

que importar. Para que as exportações superassem sempre as 

importações (superávit), era necessário que o Estado se ocupasse com 

o aumento da produção e com a busca de mercados externos para a 

venda dos seus produtos; 

 Monopólio – controladores da economia, os governos interessados 

numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio sobre as 

atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas 

colônias. Donos do monopólio, o Estado o transferia para a burguesia 

metropolitana por pagamento em dinheiro. A burguesia favorecida pela 

concessão exclusiva comprava pelo preço mais baixo o que os colonos 

produziam e vendiam pelo preço mais alto tudo o que os colonos 

necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um 

complemento da economia da metrópole; 

 Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com 

o aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, 

e também através da proibição de se exportar matérias-primas que 

favorecessem o crescimento industrial do país concorrente; 

https://www.todamateria.com.br/monopolio/
https://www.todamateria.com.br/protecionismo/
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 Ideal metalista – os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza 

de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que 

possuíssem. Na prática essa ideia provou não ser verdadeira. 

Tipos de Mercantilismos 
A Espanha adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com o ouro e a 

prata, explorados no continente americano, mas como não desenvolveu o 

comércio, a agricultura e a indústria, passou a importar produtos pagos com 

ouro e prata. 

Como as importações superavam as exportações (déficit), a economia 

espanhola no século XVII, entrou numa crise que durou um longo período. 

Na França o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de 

manufaturas de luxo para atender ao mercado espanhol e procurou expandir 

suas companhias de comércio, bem como a construção naval. 

Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou 

colbertismo, referência ao ministro Colbert, quem mais a incentivou. 

Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do 

mercantilismo. No século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as 

Índias, pois em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo 

mercadorias do Oriente. 

Com a exploração das terras americanas, se tornou o pioneiro do 

mercantilismo de plantagem, baseado na produção destinada ao mercado 

internacional. 
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No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo 

metalista. Com a crise do ouro, surgiu o mercantilismo industrial, com a 

produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial. 

 

 *Tendo como base o texto acima,discorra em folhas à parte para posterior 
entrega sobre: 
  
  
1)O que foi o mercantilismo? 
  
2)Qual a origem do mercantilismo? 
  
  
3)Quais as principais características do mercantilismo? 
  
  
4)Quais os tipos de mercantilismo? 
  
  
5)Pesquise sobre liberalismo econômico. 
  

 

 

 

 

 Bons estudos!! 
 

 

 

Fonte:todamateria.com.br 
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CIÊNCIAS – PROF. LAERCIO  

 

OBJETIVO: Correção de exercícios sobre o novo Coronavírus. 

 

1) O que são Coronavírus?  

Resposta: Os Corona vírus pertencem a uma família vírus que já são 
conhecidos pelos médicos pois causam  infecções respiratórias em seres 
humanos. Normalmente causam um resfriado comum. Existem alguns tipos de 
Coronavírus que podem causar síndromes respiratórias graves 

2) Quais são os sintomas provocados pelos Coronavírus? 

Resposta: A maioria dos Coronavírus humanos causam infecções respiratórias 
de curta duração. Os sintomas mais comuns são coriza, tosse, dor de garganta 
e febre. Em certas circunstâncias esses vírus podem causar infecção das vias 
respiratórias (pneumonia). Agravado em pessoas com doenças 
cardiopulmonares, diabetes, asma entre outras que estejam com sistema 
imunológico comprometido ou em idosos.  

3) Qual o período de incubação do Coronavírus? 

Resposta:O período de incubação é de 2 a 14 dias. 

4) Qual o período de transmissibilidade do Coronavírus? 

Resposta: Normalmente a sua transmissão ocorre enquanto persistirem os 
sintomas do Coronavírus. 

5) Como ocorre a transmissão entre as pessoas? 

Resposta: Os Coronavírus são transmitidos de pessoa a pessoa.  

6) Existe tratamento contra o Covid-19? 

Resposta: Como não existe tratamento específico para o COVID-19, Os 
brasileiros estão preocupados com esse novo vírus, porque não conhecemos 
direito seus sintomas, complicações e mesmo sua capacidade de transmissão. 

7) Quais as medidas de prevenção contra os Coronavírus? 

Resposta:  
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 Lavar as mãos com frequência com água e sabão e se possível utilizar 
álcool gel;  

 Em local público, não tocar a mão no rosto; 

 Quando tossir ou espirrar cobrir com o cotovelo; 

 Quando estiver no espaço público manter uma distância de pelo menos 
1,5 m (um metro e meio); 

 Procurar ficar em isolamento social em casa, para prevenir a circulação 
do Vírus. Só sair em extrema necessidade. 
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GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE 

Objetivo da atividade: Conhecer sobre o petróleo, origem e as reservas 

mundiais. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar 

as informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem 

sobre o tema para aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 4 - Leia com atenção e responda as questões. 

O Petróleo: origem e reservas mundiais 

O petróleo é formado por restos de plantas e animais marinhos depositados no 

fundo de mares mais rasos, num processo de decomposição com pouca 

oxigenação dessa matéria orgânica. 

O gás natural também tem o mesmo processo de formação, por isso, quando 

se encontra petróleo, é habitual o gás estar junto. Áreas com grande 

concentração de petróleo e gás natural são denominadas campo. 

Se o petróleo tem origem marinha, por que existem campos em áreas 

continentais? Quando há reservas dentro dos continentes é porque essas 

áreas já foram mares no passado geológico. É comum encontrar petróleo nas 

proximidades da costa oceânica, em golfos e baías, pois são áreas 

sedimentares, responsáveis pelo acúmulo de matéria orgânica e posterior 

formação do petróleo e do gás. 

O petróleo no Brasil 

Em 1938 foi perfurado o primeiro poço de petróleo do Brasil, na Bahia. De lá 

para cá, muitas mudanças ocorreram no país, inclusive a criação da Petrobras, 

empresa brasileira fundada pelo então presidente Getúlio Vargas, em outubro 

de 1953. 

Na década de 1970, o petróleo tornou-se foco de tensão no cenário 

internacional. Os maiores exportadores de petróleo do mundo, organizados 

pelo bloco denominados OPEP (Organização dos Países Exportadores de 
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Petróleo), aumentaram subitamente o preço do barril. Essa política resultou 

numa grave crise econômica e financeira mundial. 

Essa elevação do preço do petróleo representou uma grande preocupação 

mundial: o petróleo é uma arma política? Países podem usar o petróleo como 

forma de pressão política? 

Diante desse quadro de incerteza, o Brasil investiu muito em tecnologia na área 

de energia. Um desses investimentos resultou na fabricação de carros movidos 

a álcool combustível, o etanol. Enquanto isso, a Petrobras investia 

maciçamente na exploração do petróleo no mar, aumentando cada vez mais a 

profundidade de exploração. Hoje, está entre as maiores petrolíferas do 

mundo. 

Em 2007, a Petrobras anunciou sua grande descoberta: petróleo na camada de 

pré-sal. Trata-se de uma grande área com imensas reservas de petróleo de 

excelente qualidade e também de gás natural em quantidades que colocariam 

o Brasil entre as maiores reservas do mundo. A camada de pré-sal está situada 

ao longo de 800 km da costa brasileira, estendendo-se do estado do estado do 

Espírito Santo ao de Santa Catarina. 

Questões: 

1) Como o petróleo é formado? 

2) Quando se encontra reserva de petróleo o que mais pode-se encontrar 

junto? 

3) O Brasil investiu muito em tecnologia na área de energia, em que esse 

investimento resultou? 

Texto extraído do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 
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ARTE – PROFESSORA ROSÂNGELA 

 

 

OBJETIVOS: 

(EF69AR01) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

No ano de 2019 foi comemorado 500 anos da morte de Leonardo da Vinci (1452-1519). 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Pesquise a biografia e obras do artista Leonardo da Vinci. 

2. Escreva o que descobriu numa folha de caderno que tenha em casa. 

 

LINKS E ANEXOS: 

BRITO, Carina. Exposição comemora 500 anos da genialidade de Leonardo da Vinci 

<https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/10/exposicao-comemora-500-anos-da-

genialidade-de-leonardo-da-vinci.html>, acesso em 29/04/2020. 

 

CUNHA, Carolina da Novelo Comunicação. Educação - Leonardo da Vinci: 500 anos da morte 

do gênio renascentista. Disponível em:< https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-

disciplinas/atualidades/educacao---leonardo-da-vinci-500-anos-da-morte-do-genio-

renascentista.htm> , acesso em 29/04/2020 

 

MIS. LEONARDO DA VINCI – 500 ANOS DE UM GÊNIO. DISPONÍVEL EM 

<https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/em_cartaz/93e899ff-42b3-4a72-84aa-

75ce4fbc488a/leonardo-da-vinci-500-anos-de-um-genio>, acesso em 29/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/10/exposicao-comemora-500-anos-da-genialidade-de-leonardo-da-vinci.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/10/exposicao-comemora-500-anos-da-genialidade-de-leonardo-da-vinci.html
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/educacao---leonardo-da-vinci-500-anos-da-morte-do-genio-renascentista.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/educacao---leonardo-da-vinci-500-anos-da-morte-do-genio-renascentista.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/educacao---leonardo-da-vinci-500-anos-da-morte-do-genio-renascentista.htm
https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/em_cartaz/93e899ff-42b3-4a72-84aa-75ce4fbc488a/leonardo-da-vinci-500-anos-de-um-genio
https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/em_cartaz/93e899ff-42b3-4a72-84aa-75ce4fbc488a/leonardo-da-vinci-500-anos-de-um-genio
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INGLÊS - PROFESSORA ANA PAULA 

 

 

OBJETIVOS:  

 Revisar   aulas e fixar conteúdos trabalhados  

 Reconhecer e identificar saudações na Língua Inglesa 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Revisar e recordar conceitos, vocabulários e as saudações  

na Língua Inglesa, já abordados em sala de aula 

 

ATIVIDADE  

 Releia o texto da aula   anterior em seu   caderno: 

“Cumprimentos/Greetings” 

 Copie   e   responda as   questões   em   seu   caderno 

 

 

 

Questões: 

 

1. Assinale   a alternativa correta, conforme   o   texto: 

 

 

 O cumprimento é uma forma de saudação amigável entre duas pessoas, 

geralmente com algum: 

 

(   ) Segredo 

(   )  Salário e trabalho  

(   )  Objeto 

(   )  Gesto ou fala 
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 Os gestos que simbolizam os cumprimentos variam de: 

 

(   )   cultura para cultura 

(   ) esporte   e   lazer 

(   ) agronomia e  economia  

(   )  política  e  trabalho  

 

 A língua portuguesa também incorporou durante o século XX o 

cumprimento em italiano “ciao”, que ao decorrer do século se tornou 

palavra para despedida, e foi dicionarizado como: 

 

(   )  oi 

(   )  olá  

(   ) tchau 

(   )   bom  dia 

 

2. Traduza   para   a Língua   Inglesa: 

 

 Oi ______ 

 Olá _______ 

 Tchau... Tchau...__________ 

 

3. Traduza para a  Língua Portuguesa: 

 

 "Good Morning" ou “Morning"  

 

 "Good Afternoon"  

 

 "Good evening" 

 

 "Good night"  

 

 "Welcome" 

 

 "Good Bye",   "Bye-bye",  "Bye" 

 

 

Boas  Aprendizagens!!! 

 


