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

CIÊNCIAS 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto sobre o sistema respiratório, 
possa compreender a função desse sistema, bem como o funcionamento dos órgãos que fazem 
parte dele. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Nessa atividade estaremos dando continuidade ao conteúdo sistemas do corpo humano que 
estávamos trabalhando em sala de aula, com ênfase no processo respiratório. O texto explica a 
composição e o funcionamento dos órgãos do nosso sistema respiratório. 

 
ATIVIDADE:  

Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação do texto Sistema 
respiratório. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e 
respostas para entrega posterior. 
 

Gabarito da atividade anterior  
1- É formado pelo trato digestório, o qual é composto pela boca, esôfago, estômago, intestino 
delgado e grosso, além das glândulas anexas, como o fígado. 
2-Para facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes dos alimentos. 
3-Ocorre a absorção do que foi ingerido.  
4-Assinale a alternativa correta. 
b- O intestino grosso é dividido em ceco, cólon, reto e ânus. 
5-No duodeno 
6- 
Boca- ocorre a mastigação do alimento 
Faringe – Esôfago- canal de passagem do bolo alimentar 
Estômago- o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico 
Intestino delgado- ocorre a absorção dos nutrientes do alimento 
Intestino grosso- absorve água e sais minerais e direciona a parte que não foi digerida do quilo 
para o reto a fim de que seja eliminada pelas fezes 
7- Permite a captura de sabores, estimulando a produção de saliva.  

 
Texto para estudo e atividade. 
 
 
Sistema respiratório 
 

O sistema respiratório possui como função principal capturar o oxigênio necessário para as células do 
corpo e eliminar o gás carbônico. 

 
Sabemos que os seres humanos realizam dois tipos de respiração: a chamada respiração celular e a 

respiração pulmonar. A primeira diz respeito ao processo que acontece no interior das células humanas, no 



qual é produzida a energia necessária para a realização de importantes atividades. Para a realização da 
respiração celular, é necessário oxigênio, e, ao final desse processo, gás carbônico é eliminado. 

O gás oxigênio necessário para a realização da respiração celular é obtido através do sistema 
respiratório em um processo conhecido como respiração pulmonar. O gás carbônico produzido nessa 
atividade da célula é eliminado pelo mesmo sistema. 

O sistema respiratório humano é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, boca, faringe, 
laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Esses três últimos formam o órgão conhecido como 
pulmão. 

As cavidades nasais são constituídas por duas cavidades, separadas por um septo, que se iniciam nas 
narinas e estendem-se até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas células sensoriais que são 
responsáveis pela percepção de cheiro. Além disso, existem células epiteliais que revestem essas cavidades 
e são responsáveis por produzir muco, substância que umedece as vias respiratórias e garante que 
algumas partículas fiquem retidas e não entrem no sistema respiratório. Os pelos do nariz, juntamente ao 
muco, funcionam como verdadeiros filtros. 

Após as cavidades nasais, encontramos a faringe, uma estrutura musculosa comum ao sistema 
digestório e respiratório. Logo após essa porção, observamos a laringe, uma região dilatada formada 
principalmente por cartilagem que liga a laringe à traqueia. Essa região apresenta uma proeminência, mais 
acentuada em homens, que forma o chamado pomo de Adão. 

Na porção inicial da laringe, encontramos a epiglote, uma estrutura cartilaginosa que funciona como 
uma válvula, no momento da alimentação, que impede que o alimento entre nas vias respiratórias. Nesse 
órgão também encontramos as pregas vocais, estruturas responsáveis pela nossa capacidade de 
comunicação através da fala. 

Logo após a laringe, encontramos a traqueia, um tubo que apresenta de 9 a 12,5 centímetros de 
comprimento localizado na altura da sexta vértebra cervical até a quinta torácica. Essa estrutura é formada 
por vários anéis de cartilagem, que impedem que ela se feche, permitindo a passagem constante de ar. 

A traqueia divide-se em dois tubos chamados de brônquios, que penetram nos pulmões e ramificam-
se em tubos mais finos que são conhecidos como bronquíolos e formam a chamada árvore respiratória. 
Nos bronquíolos, não é mais encontrada cartilagem, sendo encontrado principalmente músculo não 
estriado. 

Na extremidade dos bronquíolos, são encontradas pequenas bolinhas que formam os alvéolos 
pulmonares. Essas estruturas de paredes finas apresentam uma grande quantidade de vasos sanguíneos 

revestindo-as. É nesse local que ocorrem as trocas 
gasosas, processo conhecido como hematose. 
Neste processo, o oxigênio proveniente da 
respiração pulmonar difunde-se para o interior dos 
capilares, enquanto o gás carbônico dos capilares 
passa para o interior dos alvéolos. 

Os pulmões são dois órgãos esponjosos que 
estão situados no interior da caixa torácica e 
possuem a forma de cone. Apresentam coloração 
rosada quando a pessoa é jovem e coloração mais 
escura com a idade, em razão principalmente da 
poluição atmosférica e de contato com cigarro. O 
órgão encontra-se revestido por duas membranas 
denominadas pleuras e entre elas há um líquido 
chamado de interpleural. Esse órgão é formado por 
milhares de bronquíolos e alvéolos. 

 
                             Fonte: https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-respiratorio.htm 
 
 
Sugestão de vídeo de vídeo para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=sQU4LVJr7TI  
 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-respiratorio.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sQU4LVJr7TI


 
Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 
 
1-Explique a diferença entre a respiração celular e a respiração pulmonar? 
________________________________________________________________________ 
 

2-Quais são os órgãos que forma o sistema respiratório humano? 
__________________________________________________________________ 
 

 
3-Descreva qual é a função da epiglote encontramos no início da laringe? 
________________________________________________________________________ 
 
4-Por que uma criança pequena quando engasga, o alimento as vezes sai pelo nariz? 
________________________________________________________________________ 
 
5- É o processo pelo qual ocorre as trocas gasosas. Estamos nos referindo: 
 
(    )a respiração   (    )a hematose   
(    )a respiração celular  (    ) a respiração pulmonar 
 
6-Função dos pelos encontrados no interior do nariz: 
 
(    )limpar o ar    (    )filtrar as impurezas do ar 
(    )retirar o muco do nariz  (    )manter o nariz limpo 
 
7-Por que os pulmões são considerados órgãos para manter o nosso corpo vivo?  
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

 
Tema : O capitalismo 
 
OBJETIVOS  : Compreender e refletir sobre o capitalismo e sobre o conceito de mais-valia. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

MOTOR A VAPOR 

 Um dos principais fatores que impulsionaram a Revolução Industrial no século XVIII foi o 
desenvolvimento do motor a vapor.  Seu principio de funcionamento está na transformação da energia 
térmica, gerada pela queima de combustível fóssil (na época, o carvão), em energia mecânica.  

A pressão adquirida pelo vapor pode deslocar êmbolos ou acionar turbinas que colocam o motor em 
movimento. Na época, esse principio foi utilizado na indústria têxtil e nas locomotivas, que transformaram 
radicalmente a manei-ra de transportar mercadorias e pessoas.  



 
 

 

 

 

 

Gravura representando máquina a vapor, 
inventada por James Watt em 1756.  

 
 

O CAPITALISMO  

Atualmente, vivemos em uma sociedade capitalista. Alguns estudiosos consideram que o 
Capitalismo intensificou uma divisão de classes: de um lado, os detentores dos meios de produção (como 
dinheiro, maquinário, matéria-prima) e, de outro, os não proprietários (como proletários, operários). Logo, 
os meios de produção são privados, ou seja, pertencem a uma pessoa ou grupo específico, são os que não 
detém esses meios vendem sua força de trabalho em troca de um salário.  

No século XIX, o intelectual alemão Karl Marx dedicou-se ao estudo do Capitalismo. Para Marx, 
o objetivo principal do modo de produção desse sistema econômico é o lucro, isto é, a obtenção de um 
ganho maior sobre a venda do produto fabricado em relação ao gasto necessário para a sua produção.  

Baseado no pressuposto do livre-comércio e da competição entre fornecedores, esse sistema 
permite que haja variedade de preços e de produtos, já que cada fornecedor investe no aprimoramento de 
seus bens visando vendê-los em maior quantidade. Mas como funciona tudo isso?  

Vamos observar, por exemplo, os gastos diários de um dono de uma fábrica pequena de 
sapatos:  

• Manutenção da fábrica (por exemplo, água, luz, máquinas): R$ 40,00.  
• Matéria-prima: R$ 30,00.  
• Custos da produção de dez pares de sapatos: R$ 70,00.  
• Mão de obra: R$ 30,00 ao dia, por trabalhador (cada um recebe esse valor por uma carga de 

trabalho de 8 horas diárias).  



  
Cada trabalhador fabrica dez 

pares de sapato por dia. Eles são vendidos 
R$ 20,00 cada um. Logo, quando o dono da 
fábrica vende dez pares, recebe R$ 200,00. 
Desse dinheiro, R$ 70,00 são utilizados para 
pagar a produção dos sapatos; portanto, 
esse fabricante tem um lucro de R$ 130,00. 

 

O  trabalho do operário rendeu 
um lucro para o dono da fábrica de R$ 16,25 
por hora. Mesmo pagando ao operário R$ 
3,75 por hora, o dono da fábrica se 
apropriou de R$ 12,50 do lucro gerado pelo 
trabalhador. Esse valor não pago ao 
operário recebe o nome de mais-valia.  

Para Karl Marx, esse mecanismo, 
descrito aqui de forma simplificada, 
funciona em todos os setores produtivos da 
economia. A apropriação da mais-valia pelo 
proprietário da máquina representa uma 
acumulação de capital, que pode ser 
reinvestida a qualquer momento, sempre na 
expectativa de alcançar maiores lucros.  

 

Charge de Will Leite, 2013.  

Importante 

 Atualmente, a divisão do trabalho é 
muito mais sofisticada do que foi no inicio 
da Era Industrial. Mas, de forma geral, 

mesmo em atividades mais técnicas e nos trabalhos mais especializados, ainda Podemos dividir a 
sociedade em classes. Também existem grupos ou pessoas que controlam os meios de produção grupos 
responsáveis Pela organização burocrática que detêm os meios de produção e grupos que executam 
diretamente um trabalho.   

 
1) Assinale as palavras que no seu entendimento representam caracteristicas do modo de produção 

capitalista: 

 
A) DESCANSO (   ) 

B) LUCRO (   ) 

C) MAIS-VALIA (   ) 

D) LAZER (    ) 

E) IGUALDADE (   ) 

F) CLASSE SOCIAL (   ) 



   

2) Qual entendimento você tem sobre o que vem a ser capitalismo? 

 
3) Você acha que esse sistema capitalista é um sistema justo? Justifique sua resposta.  

 
4) O que você entende que é  “mais-valia” ? 

 
5) Em relação ao controle dos meios de produção, você acredita que de fato a sociedade de hoje 

ainda pode ser dividida em classes? Justifique sua resposta 

 

MATEMATICA 

 
Tema : area de figuras planas (retangulo, quadrado, triangulo) 
 
Objetivos:  

Compreender o calculo de area de diversas figuras planas. 
 

Contextualização: 

 
AREA DO QUADRADO :

 
A = L . L 
 
AREA DO RETANGULO: 



 
A = X . Y 
 
AREA DO TRIANGULO: 

 
A = B . h / 2 
 
Atividade: 

 
Resolver os seguintes exercícios relativos a área das figuras: 

a) O perimetro de um quadrado é de 40cm(lembre-se que perímetro é a soma dos lados). Qual é  a 

área desse quadrado? 

b) Qual a área de um sitio  em forma de quadrado, cujo lado vale 350 m? 

c) Joao tem um terreno em forma de retângulo. Sabendo que o terreno tem 15m de frente por 78,2m 

de comprimento, qual a área desse terreno? 

d) Sabendo que no triangulo abaixo b vale 57,2 m e  h vale 20m , qual a área desse triangulo? 

 
 

e) Quantos azulejos quadrados de 10cm de lado são necessários para forrar as paredes laterais e o 

fundo de uma piscina que tem 25m de comprimento , 12m de largura e 1,5m de profundidade? 

 
 



PORTUGUÊS 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 Os textos, não como pretexto, são fontes importantes para a análise linguística. Estratégia que 
favorece a aquisição da norma padrão da língua. Neste sentido, são propostos exercícios a partir de 
situações cotidianas. 
 
OBJETIVOS 

A partir de leitura de textos cotidianos propiciar ao aluno: (EF69LP17) Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e semióticos dos gêneros conversacionais e publicitários, a morfologia do verbo, 
reconhecendo as formas de imperativo em gêneros publicitários e orais), e as estratégias de persuasão e 
apelo ao leitor com os recursos linguístico-discursivos utilizados (modo verbal, jogos de palavras);  
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e 
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, modo imperativo); (EF07LP08) Identificar, em textos 
lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do substantivo sujeito ou complemento 
verbal. 

 
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 e análise de textos 

No consultório 
 

 Seu Antônio conseguiu finalmente passar em consulta com umcardiologista. Em tempos de covid 19 

parecia que as outras doenças tinham sumido. 

 - Bom dia, sr. Antônio, como vão as coisas? - perguntou dr. Carlos. 

 - Graças a Deus, bem, dotô, ou então eu já tinha batido com as dez. Oxente, ninguém consegue 

mais consultá com esse corona correndo por aí, visse? 

 - Vamos dar uma olhada nos exames, o senhor sabe que tem que seguir o tratamento. Vamos ver.... 

hemograma ok, só colesterol total que pode melhorar mais. Exames cardíacos... também. 

 - Então, doutor, tô liberado pro churrasquinho? 

 - Opa, isolamento social, sr. Antônio. E, em casa, corte ao máximo as gorduras do cardápio, coma 

carboidrato com moderação. E não se esqueça: exercícios! Faça caminhadas no corredor, no quintal, 

dentro de casa. Afinal, descansa quando bater com as dez, não é? 

 - Há, há, há, há... doutor, o senhor não deixa passar nada! 

(Texto elaborado pela professora para essa atividade) 
1. Releia o texto e responda: quem são os envolvidos, onde estão, qual a situação comunicativa e o 

assunto? 

2.  

2. Esse texto pode ser classificado como:  

 a. (   ) poema.    b. (   ) notícia.      c. (   ) conversa. 

 

3. Comente como é a linguagem do:    

  

  a.médico.      b. paciente.    

 

4. Qual o significado da expressão ‘bater com as dez’? 



 

5. Esse texto pode representar uma situação real? Explique. 

 

 
B. Estudo da Língua – Exercícios 
 
1. Pontuação - Antes do exercício lembre: a pontuação é um dos recursos linguísticos para construir 
sentidos nos textos. Por exemplo o uso das aspas nas reportagens para indicar a fala de algum 
entrevistado (discurso direto), corresponde ao travessão usado nas falas das personagens nos diálogos 
(discurso direto). Para dar ideia de susto, raiva, muita alegria usamos o ponto de exclamação. 
Complete cada explicação com o sinal de pontuação correspondente: travessão  - ponto final  - ponto de 
interrogação. Em seguida, retire do texto uma frase que ele foi usado. 
 
a. ............................................ é usado para finalizar frases declarativa. 
Ex.:...................................................... 
b. ............................................ é usado em perguntas diretas. 
Ex.:........................................................................ 
c. ..............................................é usado em abreviação de palavras. 
Ex.:............................................................. 
d. ............................................ é usado no discurso direto, indicando a fala de cada pessoa ou personagem. 
Ex.:..... 
 
2. Verbo (classe de palavra que expressa ação estado ou fenômeno da natureza) 
No texto vimos que há uma pessoa que conhece uma dada realidade e dá instruções e outra que precisa 

ou quer alcançar um resultado. Nessa relação, é comum o uso de verbos no modo imperativo: faça, veja, 

leia, compre.... 

Exercício: Copie um trecho da conversa em que o médico usa alguns verbos no modo imperativo, dando 

orientações ao paciente.  

 
3. Adjetivos classe de palavra que indica característica, qualidade do substantivo. Pode ser representado 
por duas palavras (locução adjetiva).  
 
Exercícios 
 
3.1. Use o banco de palavras do quadro para fazer o exercício abaixo, flexione –as se preciso.  
 
   

Observe e faça o mesmo:    exames do coração =  exames cardíacos 
áureo – noturno –materno – caprino – noturno  – estomacal – viral – campestre – fraterno – bovino 

a. amor de mãe =  f. águasde chuva =  

b. dor de estômago 
= 

 g. aula de noite =  

c. carga de vírus =   h. clube de campo =  

d. ajuda de irmão =  i. eras de ouro =  

e. costelade boi=  j. queijo de cabra =  
 
Releia o texto do outdoor. 



 
3.2 Dois adjetivos antônimos (que se opõem no sentido) foram usados como estratégia na propaganda. 
Copie-os. 
 
4. Qual frase imperativa poderia ser usada no outdoor para dar uma orientação ao leitor sobre o 
comportamento na quarentena? 
 
 
 
 

 

ARTES 

 

 
Tema: Música e Propaganda 

 

Objetivo:  

Compreender que a música é um produto,e que os alunos possam desenvolver o prazer e empenho 
na produção e apreciação de formas artística, e podendo realizar produções artísticas, expressando e 
comunicando idéias ,valorizando sentimentos e percepções. 
 
Contextualização: 
 

Ola, estou com saudades. E diante dessas Saudades pensei em algo como Jingle 
 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 
 

 Música e propaganda 

 

No embalo da música  
 

Você sabe o que é jingle? Traduzindo do inglês, é um pequeno anúncio musicado, com versos 
simples, fáceis de gravar e com melodia breve. 

Em geral o jingle é usado em propaganda associado a uma imagem. 
 
Muitas vezes cantarolamos a música que acompanha  uma  propaganda desde a hora em que 

acordamos. 
 
Essa pegou! E pegou tanto que nos faz procurar o produto divulgado por aquela mensagem 

sonora.O jingle estabelece, assim, uma identificação entre consumidor e produto. 
 



Cada vez que ouvimos o jingle, imediatamente nos lembramos do produto, do serviço, da 
instituição ou da ideia que ele representa. 

 
Você se recorda de algum jingle? Quando usada com criatividade, bom gosto, clareza e 

adequação, a música é uma poderosa linguagem que contribui para o sucesso do produto anunciado. 
 
Eu vou escrever  4 tipos de jingle e espero que voces se lembram : 

 

 
1- O Big Mac: 
Dois hamburguers ,alface ,queijo ,molho especial ,cebola, picles e  um pão com 
gergelim,é o Big Mac. 
 
 

 

 

 

 
2- Shampoo Johnson: 
Cheirinho gostoso cadê, cadê, vc? 
Cheirinho gostoso caki caki, te achei. 
 

 

 

 

 

 

 
3- Lojas  Pernambucanas.Não adianta bater eu não deixo voce 
entrar.As casas Pernambucanas e que vão aquecer o meu lar. 
 
 

 

 
4- Combinação de dois produtos . 
  Pipoca na panela começa arrebentar pipoca com sal, que dá. Pipoca e 
Guaraná programa legal.Só eu e vc sem piruá. 
 

 

 

Atividade: 
Agora peça ajuda para alguém ,seu pai ou colegas de  sua classe, qual o jingle que mais gostou?  e 

qual o jingle que você faria para esse momento que estamos passando? 
 
 
 
 

INGLÊS 

 

Objetivo:  
Identificar a presença da língua inglesa na sociedade/comunidade ( palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado(EF 07Li25) 
 
 
Contextualização: 
 



Observe as figuras. São comidas do nosso dia dia e talvez as pessoas nem se deem conta 
de que chamam estes alimentos por seus nomes em inglês. 

 

 
 
Atividade: 

 
 What images can you see in the picture?  

 
________________________________________________________________________ 
 

 Are they common in Brazil?  
________________________________________________________________________ 
 

 Are these words in English or Portuguese? (English/Portuguese/both?) Where can you find these 
words?  
________________________________________________________________________ 
 

 What other English words do you use in Brazil?  
________________________________________________________________________ 

 
 

 

Palavras como notebook, smartphone, Facebook, Style, fastfood, delivery, playstation, 

footballsão comumente faladas sem se dar conta de que são palavras na língua inglesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 

 
Objetivos:  

Apresentar conceitos iniciais de Continentes, Ilhas e Oceanos. 

 

Contextualização: 

 

Ao analisarmos a superfície da terra através de recursos como mapas e fotos, concluiremos 

que a porção de terra na superfície (continentes e ilha) é inferior à quantidade de água dos 

oceanos e mares (massa líquida). 

Isso pode ser visto claramente na imagem a seguir, do mapa-múndi, anexo a atividade. 

Os oceanos são porções de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do 

relevo do planeta. Trata-se, portanto, de um imenso conjunto de água misturada com outros 

elementos, principalmente os sais minerais, e que circunda as áreas formadas pelas terras 

emersas, o que inclui ilhas e continentes. 

 

 

Marque com um X a alternativa correta.  

a) Os continentes e as ilhas são chamados de terras submersas. 

b) Os oceanos, mares, lagos e rios ocupam apenas um terço da superfície terrestre. 

c) O Brasil está localizado no continente americano. 

d) Apenas o Oceano Atlântico banha o continente americano. 

 

2. Complete as frases a seguir.   

 Em relação à Linha do Equador, a maior parte do território brasileiro localiza-se  

no hemisfério _____________________________________________. 

 

 Apenas uma pequena porção do território brasileiro localiza-se  

no hemisfério_____________________________________________. 

 

 Em relação ao Meridiano de Greenwich, todo o território brasileiro localiza-se  

no hemisfério_____________________________________________. 

  



3. Observe o planisfério e complete o quadro indicando os continentes onde se localizam as 
cidades em destaque. 

 

Planisfério: continentes 

 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

 
 
 
Cidade Continente 

Kigali  

Berlim  

Camberra  

Buenos Aires  

Tóquio  

 

 


