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NOME:_______________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS – PROFESSORA LÍRIA  

 

Atividade sobre advérbios 

 

Objetivo: Entender a formação e a classificação dos advérbios.  

Contextualização: revisando os conteúdos, e exercitando sobre advérbios 

Comanda da atividade. 

 Se você tiver acesso à internet acesse o link abaixo e veja os vídeos sobre 

advérbios, assista mais de uma vez 

Link sobre aula advérbio 

https://youtu.be/dbJYXZ7uAeY 

https://youtu.be/eu6_ls9vz7I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dbJYXZ7uAeY
https://youtu.be/eu6_ls9vz7I
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Leia o quadros abaixo com atenção, se você não conseguiu assistir o vídeo, os 

quadros abaixo também podem te ajudar a realizar as atividades. 

Se você tiver como fazer a impressão pode colar no seu caderno, ou você pode 

copiar 
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Leia o poema abaixo, em seguida realize as atividades  

Poema só para Jaime Ovalle 

 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 

(Embora a manhã já estivesse avançada). 

Chovia. 

Chovia uma triste chuva de resignação 

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 

Então me levantei, 

Bebi o café que eu mesmo preparei, 

Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando...(grifos nossos) 

- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. (idem) 

                                                                     Manuel Bandeira 

1-RESPONDA: 

a) Os termos em destaque classificam-se como advérbios? No caso de uma reposta 

afirmativa, procure justificá-la, indicando também a circunstância expressa por eles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Transforme-os em locuções adverbiais correspondentes. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Q 

 

2- Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em 
destaque (que estão em negrito) por advérbios que retratem circunstância de modo.  
 
a – Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. 
b – Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar.   
c – Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. 
d – Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. 
e – Não compareceram ao local determinado, com certeza desistiram do passeio. 
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3- Assinale a alternativa que não há dois advérbios, exceto em:   

a – Ele permaneceu muito calado.  
b – Amanhã, não iremos ao cinema.  
c – O menino, ontem, cantou desafinadamente.  
d – Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo.  
e – Ela falou calma e sabiamente. 

 

Ver Resposta 

4- Partindo do pressuposto de que os advérbios são invariáveis, analise os termos 
destacados (que estão em negrito), caracterizando-os de acordo com a classe gramatical 
a que pertencem.  
 
a – Ele teve melhores chances para se destacar, por que só agora resolveu se decidir?
  
b – A aluna fala melhor do que escreve.  
c – Atualmente, ele anda meio triste.  
d – Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho.  
e–Onde estou as oportunidades de trabalho são menores. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-adverbios.htm#questao-3
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CIÊNCIAS – PROF. LAERCIO  

 

OBJETIVO: Correção de atividades sobre os Vírus. 

 

1) O que são Vírus? 

Resposta: Os vírus são organismos muito simples que se destacam pela ausência de 

células (são acelulares), então, são parasitas intracelulares obrigatórios por não 

possuírem metabolismo próprio, sendo apenas capazes de se reproduzir e se modificar 

(mutação) apenas em células parasitadas. 

 

2) Qual a estrutura dos Vírus? 

Resposta: A estrutura viral formada basicamente de um envoltório (capsídio) de proteína 

e material genético (ácidos nucleicos, que podem ser de DNA, RNA ou os dois). Os 

Coronavírus que apresentam em seu genoma apenas RNA simples. 

 

3) Como ocorre a reprodução dos Vírus? 

Resposta: Os vírus, podem reproduzir-se apenas em células hospedeiras, uma vez que 

não possuem enzimas e as estruturas necessárias para a produção de proteínas. Desse 

modo, podemos dizer que os vírus quando estão no ambiente sem parasitar nenhuma 

célula funcionam apenas como uma estrutura que contém genes. 

 

4) Cite algumas doenças virais. 

Resposta: Dengue, hepatite, AIDS, raiva, varicela, varíola, rubéola, ebola, herpes, 

coronavírus e gripe. Vale destacar que cada doença apresenta sintomas e tratamentos 

diferenciados. 

 

5) Explique resumidamente a descoberta dos Vírus. 
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Resposta:  Adolf Mayer, em 1883, estudava a doença do mosaico do tabaco e descobriu 

que a doença poderia ser transmitida por meio da seiva da planta quando esfregada em 

outra. Ele analisou a seiva, mas não conseguiu descobrir que micro-organismo era 

responsável por causar o problema. Ele então formulou a hipótese de que se tratava de 

uma bactéria bastante pequena, a qual não poderia ser observada nem mesmo no 

microscópico. Uma década depois, a partir de trabalhos realizados, separadamente, 

por Dimitri Ivanowski e Martinus Beijerinck, os vírus começaram a ser conhecidos. 

Ivanowsky realizou trabalhos com o tabaco para confirmar a hipótese de Mayer. Nesse 

trabalho, ele filtrou a seiva para conseguir remover as bactérias, mas a doença ainda era 

transmitida. Ele pensou então que eram bactérias que passavam pelo filtro ou que 

produziam toxinas capazes de atravessar essa barreira. 
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GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE 

 

Objetivo da atividade: Conhecer um pouco mais sobre o vírus que está mudando a 

economia brasileira e os estados que são epicentros dessa pandemia. 

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. 

 

Vamos iniciar com uma pequena introdução sobre o COVID-19 causado pelo coronavírus. 

 

O que é COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 

quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 

COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem 

requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 

respiratória (suporte ventilatório). 

O que é o coronavírus? 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente 

do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca 

a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, 

foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 

microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 

crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 

coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e 

beta coronavírus OC43, HKU1. 

De acordo com o painel do site da saúde, atualizado em 27.04.2020 temos até o 

momento 66.501 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. São 4.543 

pessoas que foram a óbito em função da COVID-19, isso significa uma letalidade de 6,8% 

em média no Brasil. 
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Casos por região até 27.04.2020. 

Região do Brasil Contaminados Representatividade no 

Brasil 

Norte 8.044 12,1% 

Nordeste 19.427 29,2% 

Centro-Oeste 2.257 3,4% 

Sudeste 33.022 49,7% 

Sul 3.751 5,6% 

 

Da região sudeste os estados de São Paulo e Rio de Janeiro têm o maior índice de 

pessoas contaminadas e também de letalidades. Estes estados são os maiores 

epicentros da pandemia no Brasil. 

Até 27.04.2020 em São Paulo foram confirmados 21.696 casos de pessoas contaminadas 

e 1.825 óbitos com uma letalidade de 8,4% até a mesma data no Rio de Janeiro temos 

7.944 casos confirmados e 677 óbitos com uma letalidade de 8,5%. Esta letalidade 

considera o número de óbitos em percentual pelo número de contaminados, ou seja, em 

São Paulo, 8,4% das pessoas contaminadas em média vão a óbito. 

Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

Questões: 

1) Quais as duas regiões do Brasil com o maior número de contaminados? 

2) Qual a diferença entre o CoronaVírus e a COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid.saude.gov.br/
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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. 
 

Segunda Guerra Mundial 

 

A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 
1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre 
Aliados (Reino Unido, França, EUA, URSS etc.) e Eixo (Itália, Alemanha, Japão etc.) e teve 
como consequências a morte de, aproximadamente, 60 milhões de pessoas e uma destruição 
material significativa. 

A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista 
ao longo da década de 1930. 

O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães, em 
setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e 
do lançamento das bombas atômicas. 

Causas 

A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e 
teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota 
na Primeira Guerra tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica 
que atingiu a Alemanha na década de 1920. 

Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente 
máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, 
defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. 

O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar (1919-1933) foi exponencial, 
muito por conta de Adolf Hitler. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/holocausto.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/totalitarismo.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/primeira-guerra-mundial.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/nazismo.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/tratado-versalhes.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/republica-weimar.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/adolf-hitler.htm
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Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha, em 1933, e iniciaram a construção de 
um governo totalitário. 

Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército 
alemão (desestruturado desde a Primeira Guerra). 

Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão 
territorial. 

A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia 
nazista que defendia a formação de um “espaço vital” que abrigaria os arianos. 

A prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados 
como “inferiores”, como os eslavos. 

No final da década de 1930, os alemães voltaram-se, a princípio, contra a Áustria, nação 
historicamente de idioma e cultura alemãs. 

Planos de unificação da Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, 
mas foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de 
Versalhes. 

Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois 
países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss. 
Depois, os alemães voltaram-se contra a Checoslováquia, por conta de uma região daquele 
país chamada Sudetos. 

As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram ingleses e franceses, e a tensão 
diplomática na Europa aumentou. 

Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique, em 1938. Nessa 
conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às 
pressões alemãs e permitiram que os alemães invadissem o território da Checoslováquia. 

Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram de 
Hitler o compromisso de que a Checoslováquia seria a última exigência territorial da 
Alemanha. Hitler firmou esse acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que ingleses e 
franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. 

Assim, em 1939, Hitler colocou seu olhos sobre a Polônia. 

À medida que a tensão entre Alemanha e Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram 
acordos militares com o segundo país para resguardá-lo, em caso de agressão do primeiro. 
Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a 
Polônia em 1º de setembro de 1939. 

Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra, pois, dias depois, Reino 
Unido e França declararam guerra à Alemanha. 

Países participantes 

A Segunda Guerra Mundial teve dezenas de nações participantes, com graus diferentes de 
envolvimento no esforço bélico. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/conferencia-munique.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/invasao-polonia-inicio-segunda-guerra-mundial.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/invasao-polonia-inicio-segunda-guerra-mundial.htm
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 Esse conflito foi lutado por nações do Eixo contra as nações Aliadas, sendo: 

 Aliados: Reino Unido, França, EUA e URSS (principais forças); 
 Eixo: Alemanha, Itália e Japão (principais forças). 

Fases da guerra 

. 

A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por seis anos e alcançou um nível de mobilização 
chamado pelos historiadores de guerra total. Esses anos podem ser divididos em três fases, 
que são: 

 1ª fase (1939-1941): ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e 
japonesas no conflito. Os alemães, por meio da blitzkrieg, conseguiram 
conquistar uma série de nações europeias. Os japoneses, por sua vez, iniciaram 
sua expansão pelo sudeste asiático, conquistando as colônias de britânicos, 
franceses e holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que 
causou grande prejuízo aos norte-americanos, em Pearl Harbor. 

 
 2ª fase (1942-1943): é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou 

a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de 
Stalingrado, e o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo 
aconteceu com os japoneses, que, após a derrota na Batalha de Midway, 
perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados 
lentamente pelos norte-americanos. 

 

 
 3ª fase (1944-1945): momento em que os membros do Eixo são derrotados. As 

forças dos Aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do 
território germânico na virada de 1944 para 1945. Os japoneses passaram a sofrer 
cada vez mais com os bombardeios dos EUA. Internamente o país estava em 
colapso, mas a recusa dos japoneses em renderem-se levou os americanos a 
atingirem o Japão com duas bombas atômicas. A derrota do Eixo trouxe o fim à 
guerra. 

  

Momentos marcantes 

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito extenso, marcado por uma infinidade de 
acontecimentos e muitas reviravoltas. Como mencionado, a guerra iniciou-se com a invasão 
da Polônia, em setembro de 1939. 

O território polonês foi conquistado pelos germânicos em poucas semanas e foi dividido entre 
alemães e soviéticos por conta de uma cláusula do Tratado de Não-Agressão.  

Vejamos os principais acontecimentos... 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/batalha-stalingrado.ht
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/batalha-stalingrado.ht
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/hiroshima-e-nagasaki-bombas-e-terror.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/pacto-germano-sovietico.htm
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De 1939 a 1940, houve um período de pouca ação conhecido como Guerra de Mentira. 

A partir de 1940, os alemães iniciaram suas ofensivas pela Europa e conquistaram Noruega, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, Grécia etc. 

As grandes conquistas alemãs deixaram o Alto Comando nazista entusiasmado com a 
capacidade de guerra do país. 

Esses avanços só foram possíveis por causa da blitzkrieg, uma tática de guerra inovadora 
para a época e que coordenava ataques múltiplos de diversas forças do exército alemão. 

Movido pelo sucesso da blitzkrieg, Adolf Hitler ordenou a realização de um ataque contra a 
União Soviética. Esse acontecimento mudou o destino da Segunda Guerra Mundial. 

 Invasão da União Soviética 
 

A Operação Barbarossa foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais 
de três milhões de soldados, além de milhares de aviões, tanques e peças de artilharia. 

O ataque iniciou-se baseado na tática da blitzkrieg e possibilitou rápidos avanços para os 
alemães. 

O objetivo era conquistar a União Soviética em até oito semanas. 

Aos poucos, o esforço de guerra dos soviéticos e a falta de recursos da Alemanha para lutar 
em duas frentes de guerra foram determinantes para a interrupção do avanço germânico. 

No final de 1941, os alemães possuíam três grandes alvos a serem conquistados na URSS. 

Esses alvos eram: 

 Leningrado, cidade que os alemães planejaram conquistar deixando a população 
morrer de fome. Somente em 1944 é que o cerco alemão contra Leningrado foi 
quebrado; 

 
 Moscou, a capital soviética. Os alemães chegaram aos arredores de Moscou e 

ficaram a menos de 30 km do Kremlin, mas o enfraquecimento das suas forças 
repeliram-nos dos arredores da cidade; 

 

 
 Stalingrado, cidade ao sul da URSS. Os alemães tentaram conquistá-la como 

forma de controlar o Cáucaso e, assim, garantir-lhes recursos importantes, como 
petróleo. A divisão das forças alemãs e a resistência obstinada conduziram-nos à 
derrota na maior batalha da Segunda Guerra. Estima-se que o número de mortos 
em Stalingrado foi de dois milhões de pessoas. 

 

A derrota em Stalingrado enfraqueceu consideravelmente a Alemanha. A quantidade de 
recursos disponíveis para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial 
caiu. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/iugoslavia-na-segunda-guerra-mundial.htm
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Basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras de suportar o 
esforço que a guerra na URSS demandava, e eles sabiam disso desde o final de 1941. 

Derrota da Alemanha 

Houve derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético após Stalingrado. 

O maior destaque, nesse sentido, é Kursk, batalha fundamental para os alemães que 
terminou com a derrota deles porque foram obrigados a recuar a fim de reforçarem suas 
linhas na Itália. 

Os alemães tinham sido expulsos do norte da África, e, com isso, a Itália passou a ser 
invadida pelo sul. 

Eles perderam o controle sobre a Itália, reconquistada pelos Aliados. 

O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os 
nazistas. 

No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais 
como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças 
soviéticas avançavam. 

O Dia D, realizado em 6 junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos Aliados contra 
os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. 

Em 1945, os Aliados entraram em território alemão, e Berlim, a capital do país, foi conquistada 
em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio e, em maio de 1945, a Alemanha rendeu-se. 

Acesse também: Os principais acontecimentos que marcaram a Segunda Guerra na Ásia 

Derrota do Japão 

 

A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. 

A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses 
atacaram a base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos 
japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco: em junho de 1942, 
o poderio japonês foi severamente prejudicado. 

Nesse mês aconteceu a Batalha de Midway, importante ataque aeronaval que resultou na 
destruição de quatro porta-aviões da marinha japonesa. 

Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os 
EUA. 

Pouco a pouco, aqueles acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu 
território. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/batalha-kursk.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/benito-mussolini.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/batalha-berlim-queda-nazismo.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/segunda-guerra-mundial-na-asia.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ataque-base-naval-pearl-harbor.htm
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Os japoneses sofreram em inúmeras batalhas, como em Guadalcanal, nas Filipinas, em 
Okinawa etc. 

Em 1945, os norte-americanos fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades 
japonesas. O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, mas, para evitar isso, 
eles fizeram uso de uma arma cruel. 

Duas bombas atômicas foram lançadas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, nos 
dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. 

O lançamento não foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem 
rendição. 

A invasão da Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, foi a pá de cal sobre o 
governo japonês. 

Em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram fim na Segunda 
Guerra Mundial. 

 

*Tendo como base o texto acima em folhas à parte, faça um resumo com os principais 

pontos da matéria para posterior entrega. 

 Bons estudos!! 
 

Fonte: historiadomundo.com.br 
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MATEMÁTICA – PROFESSOR ANÍBAL 

Atividade – 4ª semana 

 

Equação do 2º grau 

 
Vamos resolver uma equação do 2º grau vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, observe: 
 
Fórmula de Bhaskara 

 

Quando uma equação do segundo grau é completa, usamos a Fórmula de Bhaskara para 
encontrar as raízes da equação. 

A fórmula é apresentada abaixo: 

 

Delta 

Na fórmula de Bhaskara, aparece a letra grega Δ (delta), que é chamada de discriminante 
da equação, pois de acordo com o seu valor é possível saber qual o número de raízes que a 
equação terá. 
Para calcular o delta usamos a seguinte fórmula: 

 

Passo a Passo 

Para resolver uma equação do 2º grau, usando a fórmula de Bhaskara, devemos seguir os 
seguintes passos: 

1º Passo: Identificar os coeficientes a, b e c. 
Nem sempre os termos da equação aparecem na mesma ordem, portanto, é importante saber 
identificar os coeficientes, independente da sequência em que estão. 

O coeficiente a é o número que está junto com o x2, o b é o número que acompanha o x e o c é o 
termo independente, ou seja, o número que aparece sem o x. 
 
2º Passo: Calcular o delta. 

OBJETIVO – Reconhecer uma equação do 2º grau e a fórmula de Bhaskara.  

CONTEXTUALIZAÇÃO - Resolver equações do 2º grau utilizando a fórmula. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Aplicação do conceito e da fórmula. 

https://www.todamateria.com.br/formula-de-bhaskara/
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Para calcular as raízes é necessário conhecer o valor do delta. Para isso, substituímos as letras 
na fórmula pelos valores dos coeficientes. Podemos, a partir do valor do delta, saber previamente 
o número de raízes que terá a equação do 2º grau. Ou seja, se o valor de Δ for maior que zero (Δ 
> 0), a equação terá duas raízes reais e distintas. Se ao contrário, delta for menor que zero (Δ < 
0), a equação não apresentará raízes reais e se for igual a zero (Δ = 0), a equação apresentará 
somente uma raiz. 

3º Passo: Calcular as raízes. 
Se o valor encontrado para delta for negativo, não precisa fazer mais nenhum cálculo e a resposta 
será que a equação não possui raízes reais. 

Caso o valor do delta seja igual ou maior que zero, devemos substituir todas as letras pelos seus 
valores na fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. 

 

 

Exercício Resolvido 

 
Determine as raízes da equação 2x2 - 3x - 5 = 0 

Solução: 
Para resolver, primeiro devemos identificar os coeficientes, assim temos: 
 
a = 2 
b = - 3 
c = - 5 
Agora, podemos encontrar o valor do delta. Devemos tomar cuidado com as regras de sinais e 
lembrar que primeiro devemos resolver a potenciação e a multiplicação e depois a soma e a 
subtração. 

Δ = (- 3)2 - 4 . (- 5) . 2 = 9 +40 = 49 

Como o valor encontrado é positivo, encontraremos dois valores distintos para as raízes. Assim, 
devemos resolver a fórmula de Bhaskara duas vezes. Temos então: 

 

 

Assim, as raízes da equação 2x2 - 3x - 5 = 0 são x = 5/2 e x = - 1. 

Exercìcios 

Resolva as equações do 2º grau: 

a) x² - 5x + 6 = 0 

b) x² - 7x + 10 = 0 

c) x² +8x -12 = 0 
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ARTE - PROFESSORA ROSÂNGELA VITORINO  
 
 

 

ATIVIDADE 6 – 8ª SÉRIE ARTE – QUARTA SEMANA 

 

OBJETIVOS: 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos – 

figurino. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Recordam-se da nossa primeira atividade nesse período de isolamento social? 

Realizamos um exercício de escrita para construção de um diário pessoal.  

Leia o diário produzido por você e escolha um dia para trabalharmos alguns elementos da linguagem 

teatral. Começaremos com o figurino. 

 

FIGURINO nessa atividade é somente o desenho de uma vestimenta ou indumentária. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Nesse primeiro momento peço que indiquem quantos pessoas (personagens) há neste dia 

escolhido por você. Vamos estudar os elementos da linguagem teatral. Indique o nome das pessoas 

que aparecem nesse dia, caso não queira colocar os nomes reais, crie nomes para esses 

personagens. 

2. Cada personagem possui suas características específicas, alto, baixo, alegre, triste, comunicativo... 

Como é a característica de cada personagem. Escreva-as. 

3. Se a história do seu diário se transformasse numa peça teatral. Como seria o figurino desses 

personagens?  

Desenhe como ficaria o figurino de cada personagem pensando nas características que você. 
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INGLÊS - PROFESSORA ANA PAULA 

 

OBJETIVOS: 

• Empregar corretamente o verbo 'To  Be' no tempo presente 

• Reconhecer e identificar o verbo “To Be” na forma afirmativa, negativa e interrogativa 

• Conhecer novas palavras da língua Inglesa, ampliando repertório/vocabulário 

• Aprofundar conhecimentos na Língua Inglesa  

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

• Revisar e recordar conceitos, vocabulários e verbos na Língua Inglesa, já abordados em 

sala de aula 

ATIVIDADES: 

 Leia   atentamente o   texto   da   aula   anterior “VERB TO BE = VERBO SER OU 

VERBO ESTAR” 

 Copie às questões e responda em  seu  caderno: 

 

1- Complete: 

 

 

 “verb to be affirmative form” (forma afirmativa) 

 

           Forma   contraída (abreviada) 

I am                        __________ 

You ___                  You're 

He is                        He___ 

 ___is                      She's 

It is                          ________ 

We are                     We're 

 _____are                You're 

They are                 T_______ 
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 “verb to be negative form” (forma negativa) 

 

I  _____________ 

You ___________ 

He____________ 

She___________ 

 it  ____________ 

We ___________ 

You ___________ 

They __________ 

 

2- Conjugue: 

 

 Verb to be interrogative form: (forma interrogativa) 

 

______________ 
 
______________  
 
______________ 
 
______________ 
 
______________  
 
______________ 
 
______________ 
 
_______________ 
 

3- Forme   uma frase utilizando   o   Verbo “TO   BE": 

 

 Uma   frase    afirmativa  

 

 

 Uma   frase   negativa  
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 Uma   frase   interrogativa  

 

BOAS   APRENDIZAGENS!!! 


