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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.

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 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.

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

ATIVIDADE 2 - Escreva as palavras de forma certa, completando os espaços 
com s, ss, c ou ç.

a) suspen__e

b) descan__o

c) licen__a

d) co__eira

e) sub__ídio

f) exce__o

g) exce__ão

h) an__ioso

ATIVIDADE 3 - Complete as seguintes frases com as palavras corretas.

a) Estou com dificuldade em ____________ tanta informação. 
(absorver/absolver)

b) Há novas medidas para combater o ____________ de drogas. (tráfego/tráfico)
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c) Não se preocupe, não vou ____________ ninguém! (delatar/dilatar)

d) Este teste visa ____________ seus conhecimentos. (aferir/auferir)

e) Não encontrei uma toalha com esse ____________. (cumprimento/comprimento)

f) Com este calor, não consigo parar de ____________. (soar/suar)

g) Por favor, verifique se há açúcar na ____________. (dispensa/despensa)

h) É preciso ____________ estes dados errados. (ratificar/retificar)

MATEMÁTICA 

Para realização das atividades é importante que realizem todas as contam (quando necessário) 
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!!!” 

ATIVIDADE 4 - Observe o quadro abaixo e responda no caderno:

 

a) Que fruta está na posição (A,2)?

b) Qual a posição da banana no quadro?

c) Qual a fruta que está na posição (B,2)?

d) Em quais posições estão as peras?
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ATIVIDADE 5 – Resolva as seguintes questões em seu caderno:

a) Uma livraria recebeu uma entrega com 154 livros, sendo que 48 são de livros
didáticos e o restante de livro para público da EJA. Quantos livros para EJA a
livraria recebeu neste pedido?

b) Qual é o número referente a seguinte decomposição: cinco centenas de milhar, sete dezenas
de milhar, uma unidade de milhar, oito centenas, duas dezenas e três unidades. 

c) Qual a forma geométrica tridimensional que possui quatro faces laterais triangulares?

d) No carnaval, um baile de carnaval começou às 20:00h com 195 pessoas, às 23:00 saíram 62
pessoas e as 02:00h entraram mais 28 pessoas. Quantas pessoas estavam no início do baile?

e) Fabrício foi ao mercado e comprou 2 gelatinas por R$ 1,15 cada, dois salgadinhos por R$
2,80 cada e dois chocolates por R$ 3,50 cada. Ele levou uma nota de R$ 20,00, quanto ele
receberá de troco?

f) Um mercado está fazendo uma promoção em que 5 chocolates saem por R$ 15,00. Maria
precisa comprar 15 barras de chocolate, quanto ela irá gastar, se comprar nessa promoção?

CIÊNCIAS

Leia com atenção o texto a seguir: 
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ATIVIDADE 6 – Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

( A ) Espécie
( B ) População

   (C ) Comunidade
   (D ) Ecossistema
   ( E ) Habitat  
   (F )  Nicho Ecológico

               (   )  OS leões Africanos são encontrados nas Savanas

               (  )   As gaivotas  se alimentam de  Peixe

               (  )    Todos seres vivos  de Diadema

              (   )   Todos seres humanos de Diadema

               (   )  Uma  floresta

              (   )  Indivíduos semelhas que se reproduzem naturalmente gerando descendentes

ATIVIDADE 7 - Responda no caderno as questões abaixo: 

a) O que acontece com   os seres vivos quando  ocorre uma alteração 
indesejável do meio ambiente com introdução de substâncias  ou energia?
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b) O que é  EIA ou RIMA ?

c) Cite 3 objetivos da Ecologia Humana

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar como foi estabelecido as rotas comerciais entre o ocidente e o Oriente após o

fim das cruzadas.

MUITO  ALÉM  DO  ATRASO: AS  ROTAS  COMERCIAIS  DA  IDADE  MÉDIA

Costumamos relacionar o período medieval ao obscurantismo atrasado da irracionalidade

e da ignorância, o combate ativo ao desenvolvimento e a proeminência do pensamento tosco e

brutalmente religioso. Porém, é claro entre os medievalistas que, ao contrário do que nossa

memória histórica remete, a Idade Média foi também marcada pelo desenvolvimento técnico e

científico.

Não  se  limitando  à  prisão  a  terra  e  à  economia  de  subsistência,  o  mundo  medieval

europeu é um momento  de reais  expansões comerciais  e  contato  entre  culturas  do mundo

europeu,  asiático  e  norte-africano,  sendo  o  fluxo  de  rotas  nesse  período  um  dos  mais

importantes desde a queda do Império Romano.

Mapa mais recente e completo das rotas eurasiáticas / Crédito: Martin Jan Månsson

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/idade-media-periodo-invencoes-435344.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/idade-media-periodo-invencoes-435344.phtml
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Entender esse desenvolvimento comercial passa por perceber que, por mais que a Europa tenha

passado por momentos de crise e recessão no século V, a partir de então, o desenvolvimento

econômico  do  continente  volta  a  crescer  e  acompanhar  o  comércio  com  os  impérios  em

ascensão nos arredores da Europa, como foram o Turco-Otomano, o Muçulmano, a Índia — que

passava por uma nova Era do Ouro — e a China, no extremo oriental asiático — e que passava

por um processo de estabelecimento e difusão de sua cultura).

Diante dessa correlação entre os povos, os europeus  irão desenvolver  rotas comerciais muito

importantes para o conhecimento dos medievais sobre o mundo e o comércio. Eles chegarão,

por rotas marítimas que saem do sul asiático, às ilhas do Oceano Índico e à costa do Pacífico no

Oriente, tendo como ponto central dessa dispersão de rotas o Oriente Médio — califados recém-

instaurados irão mediar essas rotas.

Esse contato permitirá que os viajantes retornem à Europa com diversos produtos tidos como

exóticos e itens de luxo que permitiram o enriquecimento de famílias no Ocidente europeu e

criou diversos elementos de distinção social. A orla do Mediterrâneo e o contato direto com rotas

no norte da África faziam parte da principal região de dinamismo econômica entre os europeus,

principalmente,  pois  as  rotas  mais  distantes levavam muito  tempo para  serem atravessadas.

Serão estas rotas intrasaharianas que permitirão o desenvolvimento, por exemplo, do Império

Malês e da expansão muçulmana pela África.

Diz-se, em geral, que o ápice de expansão das rotas comerciais vai ocorrer próximo aos séculos

11 e 12, quando a expansão marítima dos escandinavos começa a se deteriorar e os grupos

europeus,  principalmente  as  Ligas  Hanseáticas,  os  pioneiros  portugueses  e  os  centros

comerciais em Flandres, Veneza e Castella. A época marca um dinâmico momento de expansão

e fortalecimento da economia na Europa e euforia das inovações técnicas no continente.

O momento de desestabilização desse fluxo orgânico de rotas será o surgimento e a expansão

do  Império  Mongol,  no  centro  da  Ásia.  Os  mongóis  irão  reduzir  as  capacidades  de

comercialização e transporte no centro do dinamismo econômico chinês, localizado em Pequim,

prorrogando  essa  devastação  até  praticamente  Viena,  no  leste  europeu.  Isso  porque  os

exércitos mongóis eram de uma eficiência singular, expandindo e se estabilizando por grandes

territórios em questão de dias.
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ATIVIDADE 8 - Responda as questões abaixo

A) A Idade Média muito ao contrário do que se imagina, ela foi um período de grande expansão

comercial  e  foi  também  um  período  no  qual  se  desenvolveu  a____________________e  a

___________________.

B) Qual Império devido a sua expansão e eficiência militar impediu a estabilização das rotas

comerciais entre ocidente e oriente?

C) Cite uma cidade europeia que consta no texto acima que enriqueceu-se e tornou-se poderosa

militar e economicamente ao estabelecer comércio com o Oriente?

GEOGRAFIA

O que é relevo?

O relevo consiste nas formas da superfície do planeta, podendo ser 

influenciado por agentes internos e externos. 

Em termos mais simples, é a modelagem da crosta terrestre. Seus 

termos relacionados referem-se às diferenças, tanto de forma como de

altitude, em relação ao nível do mar. Esses termos também estão 

relacionados com sua constituição, origem, estágio, idade, e assim por

diante.

Tipos de relevo

Os tipos de relevo são os aspectos da superfície do globo terrestre. A constituição das diferentes

formas de relevo se deve à ação dos agentes internos ou endógenos - que acentuam o relevo -

e também dos agentes externos ou exógenos - que atenuam e esculpem o relevo. O relevo pode

apresentar  diversas  formas.  As  principais  são:  cadeias  de  montanhas,  serras,  planaltos,

planícies e depressões.

Montanhas

São elevações do terreno, geralmente formadas por agrupamentos de morros. Em sua maioria,

são  formadas  por  agentes  internos.  Entretanto,  existem  montanhas  que,  por  serem  muito

antigas,  não estão mais  em processos de construção,  e  sim de erosão.  Podem apresentar
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consideráveis altitudes, relevo acidentado e a formação de vales. Estão ligadas a planaltos que

sofreram falhamentos.

A Cordilheira do Himalaia é a mais alta cadeia de montanhas do mundo

Serra

São  relevos  alongados  com  topos  irregulares,  às  vezes  isolados.  São  alinhamentos  de

montanhas antigas que sofrem um processo acentuado de erosão, e que mais tarde sofrem um

processo de falhamento.

 

Serra do Rio Grande do Sul

Planalto

Superfícies elevadas, com ondulações suaves, destacando-se em relação às áreas limítrofes.

São normalmente delimitados por escarpas. A principal característica de um planalto é que o
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processo de erosão supera o de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar,

podendo ser formados também pela elevação de blocos magmáticos.

 

Planalto  Central  do  Brasil,  que

compreende alguns estados brasileiros,

entre  eles  Goiás,  Minas  Gerais,

Tocantins  (parcialmente),  Mato  Grosso

e Mato Grosso do Sul

Planícies

Superfícies  planas,  de  baixas  altitudes,  sendo  que  a  principal  característica  é  justamente  a

contrária  dos  planaltos:  o  processo  de  sedimentação  supera  o  de  erosão.  Podem  ser

caracterizadas de acordo com o agente  responsável  por  sua formação:  planície  costeira  ou

marinha, fluvial, lacustre e glacial.

 

Planície Argentina

Depressões

São áreas rebaixadas em relação aos relevos 

circundantes. Sua origem pode estar ligada a processos

de erosão ou de afundamentos provocados por 

falhamentos. 

(Depressão localizada em Ponta Delgada, nos Açores)
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Outros tipos de relevos: 

 • Dorsais oceânicas:  Também chamada dorsal submarina, dorsal meso-oceânica ou crista

média oceânica, é o nome dado às grandes cadeias de montanhas submersas no oceano, que

se originam do afastamento das placas tectônicas.

• Fossa oceânica: são as regiões mais fundas dos oceanos. São grandes depressões que

se formam abaixo do talude continental, em zonas de encontro de placas tectônicas, onde uma

dessas placas mergulha sob a outra.

• Planície abissal: é o nome dado as extensas zonas oceânicas de superfície horizontal

situadas a uma profundidade entre os 4000 e 5000 metros.

• Ilha: é um prolongamento do relevo, localizada numa depressão absoluta preenchida por

água em toda sua volta.

• Vulcões submarinos: são fissuras no fundo oceânico, das quais pode haver erupção do

magma.

• Talude continental: é a porção do fundo oceânico com declive muito acentuado. Fica entre

a plataforma continental e a margem continental.
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• Plataforma continental: é a porção do fundo oceânico que tem início na linha de costa e

desce com um declive suave até o talude continental. Em média, a plataforma continental desce

até uma profundidade de 200 metros.

Na verdade, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais

existentes nas cidades, sobretudo para atender as necessidades do mercado interno e externo e

garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a

maior parte da população mundial, atualmente, reside e realiza suas atividades no espaço das

cidades.

ATIVIDADE 9 – Após ler atentamente as explicações acima, responda em seu 
caderno as questões

a) O que é relevo?

b) Quais as principais formas de relevo e suas características?

c) Pesquise um exemplo de cada uma das principais formas de relevo no território brasileiro

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.
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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 10: 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?
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