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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Ficaremos  distantes  da  escola  por  um  período.  Mas  não  estaremos
parados. Enquanto combatemos a pandemia ficando em casa, temos que dar
continuidade aos processos de aprendizagem.  Por isso, colocamos abaixo as
atividades que vocês deverão realizar durante essa semana. 

Dicas importantes:

Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe acumular, pois semana
que vem você receberá outras atividades. Procure fazer um pouquinho por dia.
Se você fizer quatro a cinco atividades por dia, ficará bem fácil e você terminará
a tempo. 

Todas as atividades sinalizadas devem ser feitas no seu caderno. Você deve
apresentar tudo finalizado para seu professor ou professora, no primeiro dia de
volta às aulas. 

Todas as atividades deverão ser copiadas e realizadas no caderno.

PROFESSORA: LUCIANE OLIVEIRA – LÍNGUA PORTUGUESA 

LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivo: CONHECER A HISTÓRIA DA VACINAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS, RECONHECENDO A CONTRIBUIÇÃO DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS NA PROMOÇÃO 

DA SAÚDE PÚBLICA.

1) LEIA O TEXTO A SEGUIR.

A HISTÓRIA DA VACINA INICIOU-SE NO SÉCULO XVIII,  QUANDO O MÉDICO

INGLÊS  EDWARD  JENNER  UTILIZOU  A  VACINA  PARA  PREVENIR  A

CONTAMINAÇÃO  POR  VARÍOLA,  UMA  DOENÇA  VIRAL  EXTREMAMENTE

GRAVE  QUE  CAUSAVA  FEBRE  ALTA,  DORES  DE  CABEÇA  E  NO  CORPO,

LESÕES  NA  PELE  E  MORTE. A  VARÍOLA  FOI  A  PRIMEIRA  DOENÇA

INFECCIOSA QUE FOI ERRADICADA POR MEIO DA VACINAÇÃO.

A PRIMEIRA VACINA DE QUE SE TEM REGISTRO FOI CRIADA POR EDWARD

JENNER  NO  SÉCULO  XVIII. JENNER  NASCEU  EM  MAIO  DE  1749,  NA

INGLATERRA, E DEDICOU CERCA DE 20 ANOS DE SUA VIDA AOS ESTUDOS

SOBRE VARÍOLA. EM 1796 REALIZOU UMA EXPERIENCIA QUE PERMITIU A

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/soro-vacina.htm


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 6º. ANO – SEMANA DE 04 A 08 DE MAIO

DESCOBERTA  DA  VACINA  E  EM  1798  DIVULGOU  SEU  TRABALHO “UM

INQUÉRITO SOBRE AS CAUSAS E OS EFEITOS DA VACINA DA VARÍOLA”,

MUDANDO,  A  PARTIR  DAÍ,  COMPLETAMENTE  A  IDEIA  DE  PREVENÇÃO

CONTRA DOENÇAS.

O QUE É A VACINA?

A  VACINA  É  UMA  IMPORTANTE  FORMA  DE  IMUNIZAÇÃO  ATIVA

(QUANDO  O  PRÓPRIO  CORPO  PRODUZ  OS  ANTICORPOS)  E  BASEIA-SE

NA INTRODUÇÃO  DO  AGENTE  CAUSADOR  DA  DOENÇA  (ATENUADO  OU

INATIVADO)  OU  SUBSTÂNCIAS  QUE  ESSES  AGENTES  PRODUZEM NO

CORPO  DE  UMA  PESSOA  DE  MODO  A  ESTIMULAR  A  PRODUÇÃO

DE ANTICORPOS E  CÉLULAS  DE  MEMÓRIA  PELO SISTEMA  IMUNOLÓGICO.

POR CAUSA DA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS E CÉLULAS DE MEMÓRIA, A

VACINA  GARANTE  QUE,  QUANDO  O  AGENTE  CAUSADOR  DA  DOENÇA

INFECTE  O  CORPO  DESSA  PESSOA,  ELA  JÁ  ESTEJA  PREPARADA  PARA

RESPONDER DE MANEIRA RÁPIDA, ANTES MESMO DO SURGIMENTO DOS

SINTOMAS DA DOENÇA. A VACINA É, PORTANTO, UMA IMPORTANTE FORMA

DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS.

POLIOMIELITE, TÉTANO, COQUELUCHE, SARAMPO, RUBÉOLA, GRIPE, 

FEBRE  AMARELA, DIFTERIA E  HEPATITE  B SÃO  EXEMPLOS  DE  DOENÇAS

QUE PODEM SER PREVENIDAS ATUALMENTE PELA VACINAÇÃO.

CINCO VACINAS PARA O CORONAVÍRUS ESTÃO EM FASE DE TESTES

EM HUMANOS

 UM NOVO BALANÇO DIVULGADO PELA REVISTA CIENTÍFICA NATURE

MOSTRA  QUE  HÁ  5  VACINAS  CANDIDATAS  CONTRA  O  COVID-19  SENDO

TESTADAS EM HUMANOS.  OS TESTES  COMEÇARAM COM UMA “RAPIDEZ

SEM PRECEDENTES”, EM 16 DE MARÇO, NOS ESTADOS UNIDOS, DEPOIS DE

TER SIDO PUBLICADA A SEQUÊNCIA GENÉTICA DO CORONAVÍRUS SARS-

COV-2, QUE CAUSA A DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA.

SERÁ POSSÍVEL QUE HAJA UMA VACINA NO INÍCIO DE 2021, SEGUNDO

AS PREVISÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS NORTE-AMERICANAS. CASO

SE  CONFIRME,  SERÁ  UMA  ALTERAÇÃO  SIGNIFICATIVA  NO  PADRÃO

TRADICIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  DE  UMA  VACINA,  QUE  PODE

DEMORAR MAIS DE 10 ANOS A SER PRODUZIDA.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/difteria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-amarela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/rubeola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/sarampo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coqueluche.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/tetano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/poliomielite.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm
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ATIVIDADE 1   – RESPONDA NO CADERNO:

A) QUAL FOI A PRIMEIRA VACINA A SER DESCOBERTA?

B) QUEM CRIOU A PRIMEIRA VACINA?

C) VOCÊS SABEM O NOME DESSE MASCOTE?
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ATIVIDADE 2 - EXERCÍCIOS

1- Complete as lacunas das palavras que seguem, utilizando “g”
ou “j”:

a – vare---ista

b – via---em

c – ma---estade

d – fuli----em

e – verti---em

f – ferru----em

g – mira----em

i – falan----e

j – laran---eira

ATIVIDADE 3 - Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas 
com a grafia correta.

a) chuchu, jesto, inchado, pesquiza

b) bege, paralizar, suspense, voçê

c) irrequieto, cérebro, quiser, cansaço

d) losângulo, raíz, padrasto, absurdo

MATEMÁTICA

Para realização das atividades, é importante que realizem todas as contam e as

deixem registradas no caderno para posterior correção. Caso tenha dúvida, não é

proibido conferir o resultado na calculadora, “mas vê se não vai roubar!!!” 
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ATIVIDADE 4 - Marque a alternativa que corresponde ao verdadeiro 
resultado da divisão do número 2.496:

A) Por 2: (    ) 486 (    ) 3.450 (    ) 1.248

B) Por 3: (    ) 832 (    ) 692 (    ) 1.930

C) Por 4: (    ) 936 (    ) 624 (    ) 279

D) Por 5: (    ) 123 (    ) 896 (    ) 499

E) Por 6: (    ) 416 (    ) 1.424 (    ) 298

F) Por 7: (    ) 792 (    ) 356 (    ) 154

G) Por 8: (    ) 312 (    ) 1.422 (    ) 561

H) Por 9: (    ) 484 (    ) 292 (    ) 277

ATIVIDADE 5 - Marque um x no resultado da seguinte operação: 

10.000 – 589 =

(    ) 9.411 (    ) 9.512 (    ) 10.521 (    ) 10.589

ATIVIDADE  6 -  Para  arrecadar  dinheiro  para  a  formatura  os  alunos,
começaram a vender rifas, cada número a R$12,00. Ao final do mês os
alunos arrecadaram R$ 996,00. Quantos números foram vendidos?

(    ) 73 (    ) 74 (    )83 (    ) 84

ATIVIDADE 7 - O produto de 50 x 231 é:

(    ) 11.050 (    ) 11.550 (    ) 11.600
(    ) 11.650
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ATIVIDADE 8 – Resolva os problemas abaixo e escolha a resposta certa:

a) O motorista do ônibus trocou R$ 7,00 por moedas de R$ 0,25. Quantas moedas 
ele recebeu?

(    ) 14 (    ) 21 (    ) 28 (    ) 35

B Um caminhão comporta 2.250 blocos. Quantos blocos ele transportará se realizar 
35 viagens, levando a mesma quantidade?

(    ) 76.550 (    ) 77.750 (    ) 78.750 (    ) 78.785

c) Tereza comprou uma geladeira por R$ 4.200,00. Ela pagou em 8 parcelas iguais 
e sem juros. Quanto ela pagou em cada parcela?

(    ) R$ 521,00 (    ) R$ 522,00 (    ) R$ 525,00 (    ) R$ 1.525,00

d) Na escola de Pedro estudam 1.528 alunos e na escola de sua irmã a metade 
disto. Quantos alunos estudam nas duas escolas?

(    ) 764 (    ) 2.292 (    ) 2.195 (    ) 2.392

e) A senha do cofrinho de Karina é um número formado por três algarismos 
diferentes, esse número é múltiplo de 10 e maior do que 3 centenas. A senha dela 
é?

(    ) 301 (    ) 300 (    ) 3010 (    ) 310
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CIÊNCIAS

Leia o texto de apoio com atenção: 
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ATIVIDADE 9 -  Para responder as questões abaixo,  pede-se ler  o
texto de apoio com atenção e realizar pesquisas em livros, internet  e
outras fontes para complementar seus estudos.

a) Observando a natureza onde podemos encontrar  a água 

- Na forma Sólida ou de gelo?

- Na forma Líquida ?

- Na forma Gasosa ou  Vapor?

b) O que é água potável?

c) O que é água mineral  e água Destilada?

d) De onde vem a água que chega em nossas casas?

e) Por que a água precisa ser tratada antes de ser consumida?

f) Devemos economizar a água, pois é o bem natural mais precioso que existe, Cite 
3 atitudes que você deve ter para economizar a água.

HISTÓRIA

Objetivo: analisar a formação das civilizações da antiguidade e seu legado para as

sociedades  até o tempo presente.

O berço das primeiras civilizações

Mesopotâmia  (do grego,  entre  os rios)  ficava entre os  rios Tigre e Eufrates,  no

território do atual Iraque. Apesar de atualmente não ser uma região muito especial,

exceto  pelo  petróleo  e  os  conflitos  constantes,  na  época  era  um  lugar  muito

privilegiado.  Com cheias  dos rios  as  terras  eram fertilizadas pelo  limo e  húmus

(material  orgânico em decomposição).  Os rios favoreciam a pesca e havia caça

abundante e condições para criar animais nas margens dos rios.

O Estado e as desigualdades sociais

Havia  a  necessidade da  construção  de diques  para  conter  violentas  enchentes,

devido a isso precisava-se de planejamento e estocagem da produção,  por  isso

organizou-se  o  Estado,  como  um meio  de  administrar  essas  necessidades.  Os

governantes aproveitaram-se da situação para enriquecerem.

Assim, as terras, que antes eram comunais, passaram a ser do Estado e, com o

tempo, as elites guerreiras tomaram as melhores terras que o governo controlava.
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Essa elite associou-se a sacerdotes e grandes comerciantes,  formando a classe

exploradora.

Povos Mesopotâmicos

Uma história de sucessivas conquistas

Historia  da Mesopotâmia é marcada pela sucessão de guerras entre povos que

disputavam as melhores terras para cultivo. Além disso, os exércitos usavam táticas

de  pilhagem  e  escravizavam  outros  povos.  Entre  esses  povos  destacam-se

sumérios,  acádios,  amorritas  (antigos  babilônios),  assírios  e  caldeus  (novos

babilônios).

Dessa forma, vemos que a Mesopotâmia não era um só povo, mas sim um conjunto

de povos que lutavam entre si pelo domínio das melhores terras.

Sociedade

A divisão entre ricos e pobres

Organização social variou muito pelos séculos, mas de modo geral podemos falar:

· Dominantes: governantes, sacerdotes, militares e comerciantes.

· Dominados: camponeses, pequenos artesãos e escravos (normalmente presos de

guerra).

Dominantes detinham o poder  de quatro formas básicas de manifestação desse

poder: riqueza, política, militar e saber. Posição mais elevada era do rei que detinha

poderes políticos, religiosos e militares. Ele não era considerado um deus, mas sim

representante dos deuses.

Os  dominados  consumiam  diretamente  o  que  produziam  e  eram  obrigados  a

entregar excedentes para os dominantes.

Economia

O modo de produzir e as atividades econômicas

Organizava-se pelo modo de produção asiático:

· Terras pertenciam ao Estado e eram utilizadas pela comunidade;

· Classes dirigentes administravam o Estado;
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· Estado dirigia o trabalho da sociedade;

·  Maior  parte  da  sociedade  servia  aos  governantes,  devendo-lhe  obediência  e

tributos.

Atividade agropastoril

Agricultura  era  principal  atividade  mesopotâmica,  destacando-se  o  cultivo  de:

cevada, trigo e tâmara. A agricultura estava ligada a pecuária, cuja criação mais

importante era a bovina que fornecia carne (artigo de luxo), leite e couro, alem de

ser usado para puxar carroças e para o arado. Também se destacava criação de

asno, muito usado para transporte terrestre.

Atividades urbanas

Citamos  as  oficinas  de  artesãos  onde  se  incluía  os  alfaiates,  carpinteiros,

metalúrgicos, ourives, cortadores de pedras, ceramistas, tecelões etc. O comércio a

longa  distancia  também  teve  grande  importância,  caravanas  terrestres  levavam

produtos agrícolas e artesanais, principalmente lã, em troca de matérias-primas da

vizinhança, madeira, pedras duras, cobre, estanho, ouro e prata. Até o século VI não

havia moeda cunhada na Mesopotâmia, a cevada e metais como ouro e prata eram

usados como valor padrão, já o pagamento de mercadorias importadas era feita em

lingotes de metal.

Cultura e Mentalidade

A importância dos deuses 

A Mesopotâmia foi marcada pela importância de deuses, ritos, da astrologia e por

uma produção artística onde se destacava a arquitetura.

Deuses e astrologia

Eles eram politeístas (vários deuses), entre principais deuses estavam: Anu, deus

do céu; Ishtar, deusa do amor; Shamash, deus do sol e justiça. Cada cidade-Estado

tinha seu deus protetor e quando uma dominava outra, impunha seu deus.

Os  mesopotâmicos  também acreditavam em muitos  demônios  e,  para  evitá-los,

praticavam vários rituais mágicos, onde animais eram sacrificados.

A astrologia também tinha muitos seguidores, os 12 signos já eram conhecidos e os

astrólogos faziam os horóscopos.
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Produção artística

A  arquitetura  mesopotâmica  construía  belos  templos  e  palácios,  destacando-se

zigurates (construções de vários andares, cada um menor que o outro). Como a

Mesopotâmia não tinha pedras duras as edificações eram feitas de tijolos e grande

parte não resistiu à erosão.

Na literatura destaca-se a Epopéia de Gilgamesh, sobre as aventuras de amor e

bravura de um herói que desejava o segredo da imortalidade.

ATIVIDADE 10 - Responda as questões abaixo:

A) Onde ficava a Mesopotâmia e o qual o seu significado?

B) O que significa o politeísmo?

C)  A  antiga  Mesopotâmia  faz  parte  de  quais  países  da  atualidade  que  estão

localizados no Oriente Médio? 

GEOGRAFIA

O espaço geográfico é constituído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas

áreas densamente habitadas das cidades de um lado e pelas áreas de atividades

agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais de outro.

Sendo  assim,  cada  uma  dessas  áreas  possui  suas  próprias  características

socioespaciais, mas também possui suas múltiplas inter-relações.

O espaço rural é geralmente definido como o espaço não urbanizado — ou

seja, que não apresenta a formação de cidades e nem as suas práticas em um

sentido mais denso — e que não é urbanizável a curto e médio prazo. Assim, o meio

rural costuma agregar as atividades agrárias, além de atividades econômicas que

envolvem  o  extrativismo,  a  conservação  ambiental,  a  pecuária,  a  silvicultura,  o

ecoturismo e outras.

Já o espaço urbano é a área constituída pela justaposição de ocupações

populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades.  Essas

cidades são geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio

e os mais diversos serviços. A complexidade de tais atividades dependerá do nível



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 6º. ANO – SEMANA DE 04 A 08 DE MAIO

de  urbanização  alcançado,  bem  como  dos  índices  populacionais  e  do

desenvolvimento econômico da região em si.

No  entanto,  é  comum  o  equívoco  de  pensar  essas  regiões  de  forma

separada, como excludentes entre si. Na verdade, o que existe é uma relação de

complementaridade e até de dependência de um espaço para com o outro, de modo

que suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e

integradoras.  Em outras  palavras,  podemos dizer  que as  atividades econômicas

praticadas no campo dependem das práticas realizadas nas cidades e vice-versa.

A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e

produtos agrícolas (insumos, fertilizantes, etc.) produzidos nas cidades, além dos

conhecimentos  em  biotecnologia  e  produção  agrária  oferecidos  por  centros  de

pesquisa localizados geralmente nas cidades. Por outro lado, as atividades urbanas

dependem do campo para o fornecimento de alimentos; as indústrias são altamente

dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio

rural e assim sucessivamente.

Apesar dessa relação de complementaridade entre um espaço e o outro, é

importante observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja,

existe  uma relação de subordinação aí  presente.  Anteriormente,  dizia-se que as

cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era, principalmente, a prática

da  agropecuária  que  determinava  o  ritmo  e  modo  de  vida  nas  cidades.  Não

obstante, com o surgimento e avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o

centro da matriz econômica, de modo que, hoje, é o campo quem se subordina às

cidades, sendo por elas orientado.

ATIVIDADE  11 -  Fazer  a  leitura  do  texto  e  anotar  as  principais

características de cada uma as paisagens (rural e urbana)

A) Quais as relações entre o campo e a cidade?

B)  Por que?
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ARTE

Objetivos:   -  Conhecer  e  explorar  diferentes  repertórios  visuais;  -  Conhecer  e
interagir com obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições culturais (por
meio físico ou virtual).

Contextualização

A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade,
visto  que  a  maior  parte  das  suas  estátuas,  pinturas,  monumentos  e  obras
arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem
como  as  peças  ou  espaços  relacionados  com  o  culto  dos  mortos,  eram
artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos
da arte egípcia.  Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e
acreditavam,  ainda,  que a  alma poderia  sofrer  eternamente  caso  o  corpo  fosse
profanado. Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as
múmias eram colocadas, cujo objetivo era protegê-las pela eternidade.

Pintura Egípcia

O faraó contratava artistas para desenhar nas paredes pirâmides - túmulos dos
faraós – a representação detalhada da sua vida, de modo que essa arte registra
parte da história do Egito.  A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava
uma  relação  de  proporção  e  distância,  mas  sim  os  níveis  hierárquicos  daquela
sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa
pintura.

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza: Preto (kem):
associado à noite e à morte, a cor preta era obtida do carvão de madeira ou de piro
usite (óxido de manganésio do deserto do Sinai). Branco (hedj): extraído da cal ou
gesso,  o  branco  simbolizava  a  pureza  e  da  verdade.  Vermelho  (decher):
representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em substâncias
ocres. Amarelo (ketj): estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro
hidratado (limonite). Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida e era obtido da
malaquite do Sinai. Azul (khesebedj): extraído do carbonato de cobre, o azul estava
associado ao rio Nilo e ao céu.
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ATIVIDADE 12: Responda em seu caderno: 

1. Quando surgiu a Arte Egípcia?
2. Observando a figura egípcia, o que você percebe como principal 

característica?
3. Os egípcios utilizavam cores da natureza na elaboração de suas artes. O que

representavam as cores primárias: Vermelho, Amarelo e Azul?
4. De onde eram extraídas as tintas naturais?
5. Em que continente está localizado o Egito?


