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Atividades que devem ser realizadas entre os dias 04/05 a 08/05 
 
 

CIÊNCIAS 
 

Objetivo da atividade:  
O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura dos textos, possa 

compreender o que é a erosão e quais os seus tipos, e a importância da coleta seletiva e 
da reciclagem do lixo. 

 
Contextualização:  

Nessa atividade estaremos dando continuidade ao conteúdo: o solo, que 
estávamos trabalhando em sala de aula, com ênfase em erosão e reciclagem do lixo, 
sendo assuntos atuais ao nosso cotidiano. 

 

Atividade:  

Para essa atividade será necessário realizar a leitura e interpretação do texto: 

Erosão e Coleta Seletiva de Lixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno 

somente as perguntas e respostas para entrega posterior. 

 

 
Gabarito da atividade anterior. 
1-Pela parte orgânica e pela parte mineral. 
2-a- Autóctone  
   b- rocha matriz  
3-Resposta pessoal 
4-Verdadeira. Por que ele é considerado um solo fértil e bom para as plantações.  
5-Solo arenoso. 

 
 
Texto para estudo e atividade. 

Texto 1 

Erosão 

 
A erosão envolve o desgaste, o transporte e a deposição dos solos e das partículas 

de rochas. 

 

Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das 
rochas como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. O 
processo de desagregação das partículas de rochas (chamadas de sedimentos) é ocasionado pela 



 

ação do intemperismo (conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam o 
desgaste dos solos e rochas). O transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e 
dos elementos da superfície.  

Classificação das erosões conforme os agentes erosivos 

Os agentes erosivos ou intempéricos podem também ser considerados como um fato 
utilizado para a classificação dos diferentes tipos de erosão. A seguir, segue a conceituação de 
cada um dos termos dessa tipificação. 

 Erosão Pluvial: como o próprio nome indica, é causada pela água das chuvas. Em 
menor intensidade, ela provoca apenas a lavagem dos solos, mas, em grandes proporções, 
provoca alterações mais intensas, com erosões mais profundas. Quando os solos estão 
“limpos”, ou seja, sem vegetação (sobretudo em áreas inclinadas), os efeitos da erosão 
pluvial são mais graves. 

 Erosão Fluvial: esse tipo de erosão é causado pela água dos rios, transformando o 
seu curso em vales mais profundos do que o seu entorno. Além disso, quando não há uma 
vegetação nas margens dos cursos d'água, elas são erodidas pela força das águas, 
intensificando processos de assoreamento e alargamento do leio das bacias de drenagem. 

 Erosão Marinha: causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos pela água do 
mar, contribuindo para a formação de praias e de paisagens costeiras, tais como as 
falésias. 

 Erosão Eólica: é causada pela ação dos ventos, que provoca o intemperismo das 
rochas e também atua no transporte de sedimentos para zonas mais distantes dos pontos 
de erosão. Costuma ser um processo mais lento do que os demais que envolvem a ação da 
água. 

 Erosão Glacial: ocorre com o congelamento dos solos e a consequente 
movimentação em blocos. Também atua no congelamento da água que se dilata e provoca 
alterações na composição e disposição das rochas e dos solos. 

 Erosão Gravitacional: esse tipo de erosão costuma ocorrer em localidades muito 
inclinadas, como em cadeias montanhosas. Consiste na ruptura e transporte de 
sedimentos proporcionados pela ação da gravidade, com a deposição gradual de partículas 
de rochas das localidades mais altas para os pontos de menor altitude. 
 
                         Texto adaptado e retirado de: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/erosao.htm 

Texto 2 

Coleta Seletiva de Lixo 

O que é, definição, importância e benefícios, reciclagem, resumo, tipos de lixo, bibliografia, 

para que serve, curiosidades 

Definição (o que é) 
  
Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e recolhimento dos 

resíduos descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser 
reciclados são separados do lixo orgânico (restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos). 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/erosao.htm


 

Este último tipo de lixo é descartado em aterros sanitários ou usado para a fabricação de adubos 
orgânicos. 

  
A reciclagem  
  
No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em: papéis, plásticos, 

metais e vidros. Existem indústrias que reutilizam estes materiais para a fabricação de matéria-
prima ou até mesmo de outros produtos. 

  
Descarte apropriado de alguns tipos de lixos:  
  
Pilhas, baterias comuns e de celular também são separadas, pois quando descartadas no 

meio ambiente provocam contaminação do solo. Embora não possam ser reutilizados, estes 
materiais ganham um destino apropriado para não gerarem a poluição do meio ambiente.  

  
Medicamentos não devem ser descartados junto com o lixo orgânico, pois possuem 

substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água. Algumas redes de farmácias 
possuem pontos de coleta de medicamentos que não são mais usados. 

  
Lâmpadas fluorescentes também necessitam de descarte especial. Em seu interior, uma 

lâmpada deste tipo possui vapor de mercúrio, gás tóxico, que contamina o ar quando quebrada. 
Algumas lojas de materiais elétricos e de construção possuem pontos de coletas destes 
materiais. 

  
Os lixos hospitalares também merecem um tratamento especial, pois costumam estar 

infectados com grande quantidade de vírus e bactérias. Desta forma, são retirados dos hospitais 
de forma específica (com procedimentos seguros) e levados para a incineração em locais 
especiais. 

  
Importância e benefícios 
  
A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda 

para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem 
para o meio ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Este tipo de coleta é de 
extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

  
Curiosidades: 
  
- Para facilitar a coleta seletiva e a reciclagem, existe uma cor para representar cada 

material reciclado: amarelo (metais), verde (vidros), azul (papéis) e vermelho (plásticos). Estas 
cores são geralmente usadas, junto com os símbolos de reciclagem, nos recipientes destinados à 
coleta dos materiais. 

  
- No Brasil, cerca de 91,1% das residências (domicílios permanentes) tem acesso à coleta de 

lixo (dados do Pnad 2019- IBGE). Porém, somente 15% da população brasileira têm acesso ao 
sistema de coleta seletiva do lixo. 

     Fonte: 
https://www.suapesquisa.com/o_que_e/coleta_seletiva.htm 

 

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/coleta_seletiva.htm


 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 
 
1-Qual é o significado da palavra erosão? 
_______________________________________________________________________ 
 
2-Quis são os tipos de erosão existentes, conforme o texto? 
_______________________________________________________________________ 
 
3- “..esse tipo de erosão é causado pela água dos rios, transformando o seu curso em vales mais 
profundos do que o seu entorno.” O trecho do texto se refere a qual tipo de erosão? 
a-(    )glacial  b-(    )eólica  c-(    )fluvial  d-(    )marinha 
 
4-Em relação ao texto 2, o que se entende por coleta seletiva? 
_______________________________________________________________________ 
 
5-Por que é importante a realização da coleta seletiva? 
_______________________________________________________________________ 
 
6-De acordo com o texto, quais são os materiais que precisam ter o descarte apropriado? 
_______________________________________________________________________ 
 
7- Responda as perguntas abaixo, levando em consideração o lixo descartado da sua casa. 
a-Você costuma separar o lixo antes de jogar fora? 
 
(    )sim  (    )não 
 
b-Em relação ao número de pessoas que vive com você na sua casa, você considera a produção 
de lixo: 
 
(    )grande  (    )média  (    )pequena 
 
c- Após a leitura do texto, você considera importante a coleta e a reciclagem do lixo? Explique.  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

PORTUGUÊS 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Vimos estudando um pouco do tema Identidade e agora enveredaremos pela linguagem 
abordando mais textos diversos. É importante conhecer origens, marcas e a diversidade cultural 
do povo brasileiro nas diferentes regiões. E como isso reflete na compreensão do mundo. 
 
OBJETIVOS 

 Realizar leitura de textos em prosa e em verso com autonomia relacionando a seus 
conhecimentos, crenças e valores; (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo 
uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), gráficoespacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas 



 

principais circunstâncias e eventuais decorrências; imagens e sua relação com o texto verbal;  
(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, relação com 
o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícia. 
 
Não se esqueça: os exercícios devem ser copiados e respondidos no caderno. Não precisa 
copiar os textos. Caso você tenha como imprimir, pode anotar devidamente as respostas no 
caderno, juntando as atividades impressas.  
 
A. Leitura de imagem 
 
Observe a imagem a seguir. Em seguida, copie em seu caderno e responda às questões 1 e 2. 

 

1. De onde você acha que é essa foto? Por 
quê? 
 
2. Agora veja a fonte dessa foto foi copiada. 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-
noticias/tag/seca-no-rs/ .  
O que você mudaria em sua resposta da 
questão 1? 

 
B. Leitura de letra de canção 

 Asa Branca 
Quando oiei a terra ardeno 
Quá fogueira de São João 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Pru que tamanha judiação 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Pru que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
Pru farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Hoje longe, muitas légua 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortar ai pro meu sertão 
Quando o verde dos teus óio 
Se espaiá na prantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu, 
Meu coração 
 

Fonte: LyricFind 
Compositores: Humberto Teixeira / Luiz 
Gonzaga 
Letra de Asa Branca © Editora e Importadora 
Musical Fermata do Brasil Ltda. 
 
https://www.letras.mus.br/luiz-
gonzaga/47081/ 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/seca-no-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/seca-no-rs/
https://www.lyricfind.com/
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/


 

 

Após ler esse ícone da música brasileira, em seu caderno copie e responda às questões de 1 a 3. 
1. Os autorescompuseram a letra usando linguagem:  (   ) formal.   (  ) gíria.   (   ) regional.   (  ) informal. 
2. Qual seria a intenção em usar essa linguagem? 
3. Escreva um comentário de até 5 linhas relacionando essa letra de canção aos textos vistos nas atividades 
das semanas anteriores. 
 
C. Notícia  
 
Corsan garante abastecimento mas pede uso racional da água no RS 
 

 Mesmo em meio à estiagem que atinge o Rio Grande do Sul, a Corsan garante que mantém o 

abastecimento de água nas 307 cidades gaúchas operadas pela companhia. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta 

terça-feira (21), o diretor de Operações da Corsan, André Finamor, afirmou que a operação passou por diversos 

ajustes para manter o fornecimento de água à população.  

 Entre as ações está a transposição de água em vários municípios do Estado, a perfuração de poços 

artesianos, o apoio de caminhões-pipas para aumentar o nível de barragens e, até mesmo, a captação em 

açudes privados.— Realmente, a situação da falta de chuva e estiagem está bastante complicada. Tem município 

que há 120 dias não tem boa chuva. Estamos em nível de alerta em algumas cidades, mas todas as medidas 

tomadas estão garantindo o abastecimento — ressalta. 

 Mesmo com todos os esforços, Finamor pede que a comunidade faça o uso racional da água para evitar 

o desabastecimento. Uma campanha de conscientização foi lançada para alertar a sociedade sobre a escassez de 

água. 

— Usar conscientemente a água é não lavar calçada, carro. No banho, se ensaboa com o chuveiro fechado. Na 

hora de lavar a louça, fechar a torneira quando se esfrega — orienta. 

 Para a Corsan, estão em sinal de alerta em razão da falta de chuva os municípios de Nova Petrópolis, 

Fontoura Xavier, Araxá, Nova Roma, Cotiporã, Veranópolis, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo e Erechim. 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/corsan-garante-abastecimento-mas-pede-uso-
racional-da-agua-no-rs-ck9a2ly1n008o017nhtanrnki.html 
Após ler a notícia, em seu caderno copie e responda às questões abaixo. 
 
1. Qual o assunto da notícia e onde acontece? 
 
2. Quem são os envolvidos? 
 
3. Em vista da falta de chuva, o que está sendo pedido à população? 
 
4. Qual poderia ser a causa para essa estiagem que a cada ano é mais comum na região sul do país? 
 
5. Como esse problema piora a questão de saúde que estamos vivendo no Brasil? 

 
 

ARTES 

 

Objetivo: Aprender Retrato 

 

Ambientação: Fazer os alunos aprender sobre o retrato inventado 

 

Atividade: Observe as imagens, responda as perguntas e faça o desenho. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/seca-no-rs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/corsan/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/devido-a-estiagem-corsan-faz-bloqueio-em-arroio-que-abastece-moradores-de-dois-irmaos-e-morro-reuter-ck976lz8n0048017nvuoz0ei2.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/devido-a-estiagem-corsan-faz-bloqueio-em-arroio-que-abastece-moradores-de-dois-irmaos-e-morro-reuter-ck976lz8n0048017nvuoz0ei2.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/corsan-garante-abastecimento-mas-pede-uso-racional-da-agua-no-rs-ck9a2ly1n008o017nhtanrnki.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/corsan-garante-abastecimento-mas-pede-uso-racional-da-agua-no-rs-ck9a2ly1n008o017nhtanrnki.html


 

 

 

ATUALMENTE, MESMO COM A EXISTÊNCIA DA FOTOGRAFIA, OS ARTISTAS AINDA FAZEM PINTURAS DE 

PESSOAS.  

 

A PINTURA PERMITE FAZER RETRATOS: EXPRESSIVOS, ABSTRATOS, IMAGINÁRIOS, DEFORMADOS. É 

POSSIVEL INVENTAR CORES, FORMAS E SITUAÇÕES QUE SÃO DIFERENTES DAS EXISTENTES NO QUE SE 

QUER RETRATAR.  

 

OBSERVE A IMAGEM ABAIXO. O ARTISTA BRASILEIRO CANDIDO PORTINARI PINTOU UM MENINO COM 

CABEÇA, BRAÇOS E PÉ NA COR AZUL.  

 

 
Menino com carneiro, 1954. Candido Portinari (1903 – 1962)  

Óleo sobre tela, 44x53,5cm.  

 

 

Responda as questões:  

1. VOCÊ JÁ VIU ALGUEM COM COR AZUL? 

 

2. O QUE PENSA DA EXPRESSÃO DO ROSTO DO MENINO? 

 

3. O QUE MAIS VOCÊ VE NESSA IMAGEM? 

 

Desenhe em uma folha de papel sulfite um retrato de uma pessoa que você conhece e depois pinte de 

acordo com o retrato de Candido Portinari. 
 
 
 



 

 

INGLÊS 

 
 

Contextualização 
 
 Vimos a todo momento nos noticiários a situação que vivemos marcada por números, datas. Por 
isso estudaremos os meses e os números e alguns usos em inglês. 
 
Objetivos 

Construir repertório lexical relativo a números cardinais,dias da semana, preposição de tempo (on)  
 
Não se esqueça: os exercícios devem ser copiados e respondidos no caderno. Não precisa copiar os 
textos. Caso você tenha como imprimir, pode anotar devidamente as respostas no caderno, juntando as 
atividades impressas. 
 
 
Let’s continue. Goodjob!  (Vamos continuar. Bom trabalho!) 

A. See the grafic below. (Veja o gráfico abaixo)  
 

 
 
https://www.google.com.br/search?q=campanha+contra+covid+na+inglaterra 
 
Gráficos são textos com diferentes códigos (números, linhas, cores, palavras) e de fácil interpretação. 
 
1. Qual país teve mais perdas? 

2. Como estava o Brasil? Manteve-se bem? 

3. Consulte sua lista de países e nacionalidades (semana 2) e escreva em inglês o nome dos países que 

aparecem no  gráfico e suas respectivas nacionalidades. 

 

B. Ampliando vocabulário - Daysoftheweek. (Dias da semana) 
 

Os dias da semana em inglês são chamados de weekdays, enquanto os finais de semana são 
chamados de weekend. O dia útil no inglês é chamado de Business day. Vale lembrar também que os dias 
da semana são sempre iniciados com a letra maiúscula. Utiliza-se a preposição on para se referir aos dias 
da semana em inglês. 

https://www.google.com.br/search?q=campanha+contra+covid+na+inglaterra


 

 

 

Português Inglês Abreviação 

Segunda-feira Monday Mon 

Terça-feira Tuesday Tues 

Quarta-feira Wednesday Wed 

Quinta-feira Thursday Thurs 
Sexta-feira Friday Fri 

Sábado Saturday Sat 

Domingo Sunday Sun 

 
 
Numbers 1-50.Números de 1 a 50. 
 

 
Exercícios 
 
1. Agora escreva o número em inglês e o dia da semana para os eventos indicados abaixo. Veja o exmplo: 
 Ano Novo em janeiro: 1, quarta-feira:  one, Wednesday 
a. Carnavalem fevereiro: 25, terça-feira:..................................................................................................... 
b. Sexta-feira Santa: 10: 
................................................................................................................................................... 
c. Véspera de Tiradentes: 20, segunda-feira: 
................................................................................................................... 
d. Dia do trabalho: 1, sexta-feira: 
...................................................................................................................................... 
 
2.Faça uma lista de aniversários de familiares e amigos. Escreva o dia do mês e da semana em inglês. Pelo 
menos cinco pessoas por mês. 
Exemplo:  
Renata – 08/01, quarta-feira: eight, on Wednesday 

 
 
 
 



 

 

GEOGRAFIA 
 

  

Tema: Pensando sobre cidadania 

  

Objetivo: escutar ou ler a letra da música “cidadão” interpretada por zé geraldo. Letra: lúcio 
barbosa. 

Contextuaização: escute ou leia a letra da música “cidadão” interpretada por zé geraldo. Letra: 
lúcio barbosa e após registre suas ideias acerca das questões envolvendo exercício da cidadania. 

 
 
Cidadão - Zé Geraldo 

  

Tá vendo aquele edifício moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me chega um cidadão 

E me diz desconfiado, tu tá aí admirado 

Ou tá querendo roubar? 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar o meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer 

  

Tá vendo aquele colégio moço? 

Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 

Pus a massa fiz cimento 

Ajudei a rebocar 

Minha filha inocente 

Vem pra mim toda contente 

Pai vou me matricular 

Mas me diz um cidadão 



 

 

Criança de pé no chão 

Aqui não pode estudar 

Esta dor doeu mais forte 

Por que que eu deixei o norte 

Eu me pus a me dizer 

Lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava 

Tinha direito a comer 

  

Tá vendo aquela igreja moço? 

Onde o padre diz amém 

Pus o sino e o badalo 

Enchi minha mão de calo 

Lá eu trabalhei também 

Lá sim valeu a pena 

Tem quermesse, tem novena 

E o padre me deixa entrar 

Foi lá que cristo me disse 

Rapaz deixe de tolice 

Não se deixe amedrontar 

  

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asas 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

  

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

  

Hoje o homem criou asas 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

 

  

Registre suas ideias sobre: 



 

 

1 - você se identifica com essa música? Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2 - para você, o que é cidadania? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  

3 - você considera que a pessoa de que a música trata é um cidadão? Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
4 - a letra da música traz algumas denúncias como, por exemplo, a criança não poder estudar 
com o pé no chão. Quais outras denúncias você encontra? Quais possíveis soluções você 
pensaria para elas? Você pode utilizar o verso da folha para continuar o registro. 

 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 
Objetivo: 
 

Apresentar operações financeiras do cotidiano. 
 
Contextualização: 
 
Atividade: 
 
Resolva as situações problemas. 
 



 

 

1) Joana tem R$50  na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 

 
 • Retira R$10. 
• Deposita R$20. 
• Retira R$28. 
• Retira R$10. 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 

2) Joana tem R$60na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 

 
 • Retira R$5. 
• Deposita R$10 
• Retira R$46 
• Retira R$12 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 

3) Joana tem R$80  na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 

 
 • Retira R$73. 
• Deposita R$18 
• Retira R$66 
• Retira R$18 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 

4) Certo dia em Diadema a temperatura estava 25 graus (Celsius). No fim do dia estava em 
18 graus. Quanto diminuiu a temperatura ? 
 

5) Certo dia em Nova York a temperatura estava 2 graus (Celsius). No fim do dia estava em 
8 graus negativo. Quanto diminuiu a temperatura ? 
 

 

 

HISTÓRIA 

  

Objetivo: 

Analisar as críticas  explicitadas na charge, mediante o seu contexto de vida. 

 

Contextualização: 

Orientação: analise as duas figuras abaixo e registre as suas ideias sobre as afirmações: 

 “o trabalho enobrece o homem” 
 “a corrupção, a inflação e os impostos o empobrecem” 



 

 

 

O texto a seguir contribui para suas reflexões: 

“mesmo antes do surgimento da moeda, os homens já realizavam trocas de bens e serviços, 

ou seja, o preço de algo era o que você podia oferecer em troca. Na sociedade em que vivemos 

então, nem se fala, tudo tem um preço: o salário do trabalhador é o preço de seu serviço, por 

exemplo. Sabemos que o estado possui uma série de obrigações, como saúde, educação, 

segurança, etc. Obviamente, tudo isso também possui um custo – e alto. Então, como o estado 

faz para custear suas atividades? 

Mesmo assim, todos nós sabemos que os impostos são fundamentais para custear as 

atividades do estado. No entanto, a grande questão é a aplicação do dinheiro arrecadado e se o 

mesmo está sendo empregado de forma eficaz e eficiente para proporcionar o bem-estar social”. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/economia/o-que-e-imposto.htm 

 

Atividade: 

Você considera que no brasil os impostos têm sido aplicados de forma eficaz e eficiente 
para proporcionar os direitos básicos como moradia, educação e saúde? Por quê?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/economia/o-que-e-imposto.htm

