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Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

Objetivos: Compreender o uso adequado das variantes linguísticas (linguagem formal e informal). 

Em “redigindo as frases”, fixar as estruturas corretas das frases mais usuais do nosso cotidiano. 

Texto injuntivo: que o aluno perceba a importância deste texto nos contextos social, prático e 

cotidiano. 

 

Contextualização: Dando prosseguimento às atividades postadas na semana anterior, com 

explicações sobre o uso da linguagem em contextos diferentes, com diferentes gêneros. 

 

Atividades:  

 

Texto 1: Diálogo de todo dia – Carlos Drummond de Andrade 

 

 - ALÔ, quem fala? 

- Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. 

- Mas eu preciso saber com quem estou falando. 

- E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. 

- Assim não dá. Me faz um obséquio de dizer quem fala? 

- Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. 

- Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber é quem está no aparelho. 

- Ah, sim. No aparelho não está ninguém. 

- Como não está, se você está me respondendo? 

- Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. 

- Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho? 

- Agora melhorou. Estou eu, para servi-lo. 

- Não parece. Se fosse para me servir já teria dito quem está falando. 

- Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não conhece o outro. 

- Se eu conhecesse não estava perguntando. 

- Você é muito perguntador. Pois se fui eu que telefonei. 
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- Não perguntei nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. 

- Mas podia estar interessado pelo menos em responder a quem telefonou. 

- Estou respondendo. – Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus: quem fala? 

- Pela última vez, e em nome da segurança, por que eu sou obrigada a dar esta informação a um 

desconhecido? 

- Bolas! 

- Bolas digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar, para 

eu lhe responder se essa pessoa está ou não aqui, mora ou não mora neste endereço? Vamos, 

diga de uma vez por todas: com quem deseja falar? Silêncio. 

- Vamos, diga: com quem deseja falar? 

- Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. 

 ANDRADE. Carlos Drummond de. Diálogo de todo dia. In: Para gostar de ler – v. 3. São 

Paulo: Ática, 2001. P 21-22. 

  

1) Respondendo sobre o texto: 

 

a) Qual é o assunto do texto? Quem são as personagens? 

b) O telefone é um canal de comunicação entre as pessoas. Lendo o texto, você acha que isso 

ocorreu? Por quê? 

c) Qual palavra do texto pode ser a responsável pela falta de comunicação entre as personagens 

do texto? 

d) “Obséquio” pode ser substituída por qual palavra? Por que a personagem utilizou essa palavra 

e não outra mais comum? 

e) No texto há marcas de oralidade. Identifique as expressões presentes que são utilizadas na fala. 

f) Quando telefonamos é comum essas marcas de oralidade? Por quê? 

g) Retire do texto dois exemplos de emprego de pronomes de acordo com a norma padrão da 

língua. 

  

Texto 2: 

Bilhete I: 
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Oi gata 

Não poderei pegar o cineminha com você hoje porque estou malsão. Peguei uma gripe brava e se 

eu sair de casa não melhoro. 

Mil desculpas!  

Bjos, Marcos. 

  

Bilhete II: 

Prezado Sr. Roberto: 

Bom dia! Infelizmente não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado 

fortíssimo. Ficarei em repouso por conta da febre. 

Na expectativa de ser compreendido, agradeço. 

Marcos. 

  

 2) Respondendo aos bilhetes lidos: 

a)    Qual é o assunto dos bilhetes? Quem é o autor? 

b)    Quem é o destinatário dos bilhetes? 

c)    Qual é a diferença entre os bilhetes apresentados? Por que isso ocorre? 

d)    A linguagem empregada nos bilhetes é adequada? Por quê? 

 

Texto Injuntivo 

Fonte: www.todamateria.com.br 

 

O texto injuntivo ou instrucional tem por objetivo explicar uma ação. O passo a passo para 

se concretizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, a bula de um remédio, manual de instruções, 

editais e propagandas. Sua função é instruir, explicar ao leitor, sem a finalidade de convencê-lo por 

meio de argumentos. Os textos injuntivos incitam a ação do leitor, controlando, assim, seu 

comportamento, fornecendo instruções e indicações para a realização de um trabalho ou a 

utilização correta de instrumentos e/ou ferramentas. 
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Texto injuntivo e prescritivo 

 

Alguns estudiosos entendem que o texto injuntivo pode ser manual de instrução, receita 

culinária, e os textos prescritivos são coercitivos, como contrato, leis, editais de concursos. Outros 

entendem que são sinônimos e têm as mesmas funções e finalidades. 

Recursos linguísticos: 

A linguagem é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo 

de texto é a utilização dos verbos no imperativo, os quais indicam uma “ordem”, por exemplo: 

Na receita do bolo: “misture todos os ingredientes”; 

Na bula do remédio: “tome duas cápsulas por dia”; 

No manual de instruções: “aperte a tecla amarela”; 

Nas propagandas: “Vista essa camisa”. 

Exemplos: 

 

Receita: Massa de Panqueca Simples 

 

Ingredientes: 

1 ovo 

1 xícara de farinha de trigo 

1 xícara de leite 

1 pitada de sal 

1 colher de sopa de óleo 

 

Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. A seguir, aqueça uma frigideira 

untada com um fio de óleo em fogo baixo. 

Coloque um pouco da massa na frigideira não muito quente e esparrame de modo a cobrir todo o 

fundo e ficar só uma camada fina de massa. 

Deixe igualar os dois lados, até que fiquem levemente douradas. Retire com a espátula, e sirva 

com o recheio de sua preferência. 

Sugestão de recheio: carne moída, queijo e geleia. 
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Manual de instrução: 

 

Instalação: Prefira sempre os serviços da Rede de Assistência Técnica Brastemp para realizar 

desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. 

1° passo: Veja se a tomada onde o produto será instalado tem o novo padrão plugue, segundo o 

INMETRO. 

2° passo: Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na 

etiqueta do plugue da sua lavadora. 

3° passo: Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada. Se o cabo 

de força estiver danificado, chame a Rede de Serviços Brastemp para substituí-lo. 

4° passo: Verifique se o local de instalação possui as condições adequadas indicadas no Manual 

do Consumidor:-A pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m 

acima do nível da torneira; 

- Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira de 

entrada; 

- É obrigatória a utilização de uma torneira com rosca ¾ de polegada para a instalação da 

mangueira de entrada de água, a não utilização dela pode gerar vazamentos. 

- A mangueira de saída deve ser instalada no tanque (utilizando a curva plástica) ou em um cano 

exclusivo para o escoamento, com diâmetro mínimo de 5 cm. O final da mangueira deve estar a 

uma altura de 0,85 a 1,20 m para o correto funcionamento da Lavadora. 

Caso o local de instalação não tenha as condições adequadas, providencie as modificações, 

consultando um profissional de sua confiança. 

(Manual de Instruções da Lavadora Brastemp Ative Automática 9 kg) 

 

Bula de remédio: 

Apresentação de Norfloxacino (Laboratório: Medley, Referência: Floxacin) 

Comprimidos revestidos de 400 mg. Embalagens com 6 e 14 comprimidos revestidos. USO 

ADULTO - USO ORAL 

COMPOSIÇÃO 

Cada comprimido revestido contém: 
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Norfloxacino ................................................................................ 400 mg 

excipientes q.s.p. ................................................................. 1 comprimido 

(celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose 

monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante 

laca amarelo crepúsculo). 

Norfloxacino - Indicações 

O Norfloxacino é indicado para tratamento das seguintes infecções: 

- infecções do trato urinário; 

- inflamação do estômago e intestino (gastrenterite) causada por alguns tipos de bactérias; 

- gonorreia; 

- febre tifoide; 

O Norfloxacino pode também ser usado para a prevenção das infecções nos seguintes casos: 

- contagem baixa de leucócitos: nestes casos, seu corpo fica mais sensível a infecções causadas 

por bactérias que fazem parte da flora intestinal; 

- quando você visitar locais em que possa ficar exposto a bactérias que possam causar inflamação 

do estômago e intestinos (gastrenterite). 

Contra-indicações de Norfloxacino 

Você não deve tomar Norfloxacino se: apresentar hipersensibilidade a qualquer componente do 

produto ou a antibióticos quinolônicos. 

 

Fonte: www.todamatéria.com.br 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Adição, Subtração e Multiplicação dos números naturais e números decimais, 

interpretação e raciocínio lógico, resolvidos com ou sem uso de calculadoras. 

 

Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos em sala de aula, e exercícios de raciocínio 

lógico através de situação problema do nosso cotidiano. 
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Atividade: Copiar e resolver no caderno, os resultados desta atividade estarão no final da próxima 

atividade. 

 

1- Resolva os problemas abaixo: 

 

a) Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha 560 reais, quantos reais a 

fábrica paga por mês para todos os operários? 

 

b) Um canil possui 35 compartimentos para abrigar cães. Em cada um deles cabem 32 cães. 

Quantos cães podem ser abrigados nesse canil? 

 

c) Em uma escola, estudam 1561 alunos. Para a Páscoa deste ano, a diretora vai distribuir uma 

cesta, com 15 doces dentro, para cada aluno. Quantos doces a diretora terá que comprar? E se 

cada cesta custar 5 reais, quanto ela irá gastar? 

 

 

d) O Brasil tem 513 deputados federais. Suponha que cada um deles ganha um salário de 12379 

reais por mês? Quanto é pago por mês para todos os deputados? E por ano? 

 

Fonte dos problemas: https://sites.google.com 

 

2 – Monte as contas em seu caderno e as resolva: 

a) 615,33 + 304,56 = 

 

b) 876,42 + 637,22 = 

 

c) 3420,3 + 55,67 = 

 

d) 450,44 + 62,22 = 

 

e) 9320,5 – 5670,4 = 
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f) 532,9 – 17,8 = 

 

g) 543,67 – 28,88 = 

 

h) 231,55 – 99,75 = 

 

i) 54,87 X 24 = 

 

j) 231,88 X 12 = 

 

k) 643,8 X 1,5 = 

 

l) 654,32 X 10,1 = 

 

Resultados da atividade anterior. 

1 – Problemas: 

a)  3,62m 

b)  R$ 371,25 

c)  724,5 kg 

d)  56,1 km  

2 – Contas: 

 

a)  8425,44    b) 13146,36    c) 879,63    d) 512,66    e) 5128,1   f) 6420,15    g) 735,66 

 h) 800            i) 14226,3       j) 9321,7     k) 8442,15    l) 3626,4 
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HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: Conhecer a fundação de Roma e seus sistemas de governo: Monarquia, República e 

Império e identificar a organização social de Roma, enfatizando a oposição entre patrícios e 

plebeus. 

 

Contextualização: Conhecer as instituições políticas romanas, comparando-as com as instituições 

políticas atuais e identificar as heranças deixadas pelos romanos para nossa sociedade. 

Atividade: Ler com atenção o texto a seguir e responder no caderno. 

 

Leia o texto com atenção para responder às questões: 

 

A História da política Romana 

1ª) Monarquia Romana (753 a.C a 509 a.C) 

 A sociedade, nesta época, era formada por patrícios (nobres proprietários de terras com direitos 

políticos) e plebeus (comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Não tinham o direito de 

participar do governo e poderiam ser escravizados por dívidas), além de clientes (servidores 

protegidos do chefe de família) e escravos. 

O sistema político era a monarquia, o rei era a autoridade máxima, mas não governava sozinho. 

Além dele havia o Senado (chefes das famílias de patrícias) e uma Assembleia formada por 

soldados. 

O cargo de rei não era de pai pra filho. Quando o rei morria o Senado escolhia quem iria sucedê-lo 

e a Assembleia manifestava a favor ou contra. Portanto o rei, tinha seu poder limitado. Os patrícios 

derrubaram o rei etrusco Tarquínio, o soberbo, e fundaram a República. 

 

2ª) República Romana (509 a.C. a 27 a.C) 

 Durante o período republicano, o Senado romano ganhou grande poder político. Os senadores, de 

origem patrícia, cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. As 

atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. A criação dos 

tribunos da plebe está ligada às lutas dos plebeus por uma maior participação política e melhores 

condições de vida. 
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Em 367 a.C, foi aprovada a Lei Licínia, que garantia a participação dos plebeus no 

Consulado (dois cônsules eram eleitos: um patrício e um plebeu). Esta lei também acabou com a 

escravidão por dívidas (válida somente para cidadãos romanos). 

 

3ª) Formação e Expansão do Império Romano (27 a.C. séc II d.C.) 

 Após dominar toda a península itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios. 

Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartagineses, liderados pelo 

general Anibal, nas Guerras Púnicas (século III a.C). Esta vitória foi muito importante, pois garantiu 

a supremacia romana no Mar Mediterrâneo. Os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de 

Mare Nostrum. 

Após dominar Cartago, Roma ampliou suas conquistas, dominando a Grécia, o Egito, a 

Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e a Palestina. 

Com as conquistas, a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças. O 

império romano passou a ser muito mais comercial do que agrário. Povos conquistados foram 

escravizados ou passaram a pagar impostos para o império. As províncias (regiões controladas por 

Roma) renderam grandes recursos para Roma. A capital do Império Romano enriqueceu e a vida 

dos romanos mudou. 

 

Principais imperadores romanos: 

Augusto (27 a.C. - 14 d.C), Tibério (14-37), Calígula (37-41), Nero (54-68), Marco Aurélio (161-180), 

Cômodo (180-192). 

 

Fonte: 

https://docs.google.com/document/d/1GmVT0hFOf5pCEHy1GqEbR5kgzd_5EEi3LieorTFeEfc/edit?usp=sharing 

 

1) Durante o período da Monarquia, o primeiro da história de Roma, a divisão social se dava entre 

três camadas da população. Sobre este período, responda: 

a) Quais eram as três camadas sociais? 

 

b) Quem eram os clientes? 
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2)Qual foi o ano de início da monarquia romana? 

 

3) Quem controlava a Assembleia durante o período da República em Roma? 

 

4) Observe a figura da sociedade romana na época da monarquia. Explique cada uma das 

"classes": 

 

www.brainly.com.br 

1) Quais foram os períodos políticos que Roma foi governada? Preencha os espaços em branco. 

 

a) 1°: Monarquia 

Governo: ________________________ 

 

b) 2°: ___________________________ 

Governo: Senado 

 

c) 3°: _________________________ 

Governo: imperadores 
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GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Identificar as principais mudanças ocorridas no espaço geográfico brasileiro a partir 

dos anos 1930, decorrentes das políticas de desenvolvimento adotadas. 

 

 

Contextualização: As indústrias de base que começaram a ser implementadas a partir da década 

de 1930, por meio de pesados investimentos realizados pelo Governo Federal. Na década de 1950 

o Governo Federal estimulou a entrada de multinacionais e realizou grandes investimentos em 

infraestrutura de transporte e energia, esse período também fica marcado com um forte fluxo 

migratório para a região Sudeste, devido a concentração industrial nesta região. Foram implantadas 

indústrias de bens de consumo duráveis. 

 

O processo de industrialização brasileira de 1930 desenvolveu-se apoiado em medidas 

protecionistas, apoiado na substituição das importações com capital nacional e voltada para a 

produção de bens não duráveis ao mercado interno. 

O processo de industrialização brasileira de 1950 desenvolveu-se no contexto de expansão 

do capital multinacional. Ocorre no Brasil uma grande entrada de empresas estrangeiras voltadas 

para a produção de diferentes mercadorias, especialmente, aos produtos de bens de consumo 

duráveis.  

Ocorreu a intensificação do processo de urbanização e a solidificação do centro-sul como 

a principal área geoeconômica do país, por nela se concentrarem os principais pólos de 

desenvolvimento industrial, dentre os quais se destacaram os do eixo industrial São Paulo-Rio-

Belo Horizonte. Ocorreu também a ampliação das desigualdades regionais nesse período. 

Final dos anos 1960 e início dos anos 1970, vivenciou-se um período de grande crescimento 

econômico, conhecido como “Milagre Brasileiro. 

 

Atividades:  

1 - Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil e prometeu uma gestão 

desenvolvimentista sob o slogan “cinquenta anos em cinco”. Esse projeto de governo foi 

denominado Plano: 
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a) Brasília. 

b) Salte. 

c) das Reformas de Base. 

d) de Metas. 

e) de Desenvolvimento Econômico. 

  

2 - Analise as seguintes afirmações que tratam do processo de industrialização no Brasil. 

I. No governo de Getúlio Vargas, foram criadas as condições de infraestrutura necessárias para a 

industrialização brasileira. 

II. O governo de Juscelino Kubitschek priorizou a construção de rodovias e obras para geração de 

energia. 

III. A década de 1990 foi marcada pela globalização da economia e pela consolidação do Brasil 

como grande produtor e exportador de tecnologia. 

  

Está correto o que se afirma em: 

a) III apenas. 

b) I e II apenas. 

c) II apenas. 

d) I e III apenas. 

  

3 - As proposições abaixo tratam da dinâmica espacial da indústria brasileira. Analise-as e 

escreva F ou V conforme sejam Falsas ou Verdadeiras. 

  

(      ) Inicialmente o crescimento industrial e os investimentos em infraestrutura concentraram-se 

no Sudeste do país. Esse fenômeno reforçou a tendência de concentração espacial da indústria e 

acentuou as desigualdades regionais. 

(      ) Até a década de 1960 o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas e no Norte e 

no Centro-Oeste havia apenas núcleos locais isolados, os chamados enclaves industriais. 

(      ) A partir da década de 1940, a fim de impulsionar o crescimento econômico regional, o 

governo federal iniciou a implantação de medidas para descentralizar os investimentos públicos e 

privados, entre os quais, com destaque, os investimentos fiscais. 
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(      ) A partir de 1990, intensificou-se o processo de desconcentração industrial. Muitas indústrias 

deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços geográficos, na 

busca de vantagens econômicas, incentivos fiscais, menores custos de produção, mão-de-obra 

barata, mercado consumidor significativo e atuação sindical pouco expressiva. 

  

4 - Comparando-se dois momentos do processo de industrialização brasileira, a década de 1930 

e a década de 1950, responda em seu caderno: 

  

a) Quais são as diferenças, com relação ao mercado externo, entre esses dois momentos  

 

c) Quais transformações a industrialização trouxe para a organização espacial brasileira 

 

Fonte:https://www.brainly.com.br%2Ftarefa%2F14945331&usg=AOvVaw2CjULVUqWoccse21SHpReb 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: abordar o tema obesidade, buscando a conscientização do aluno, mesmo que de forma 

gradativa, mostrando suas principais causas; alertar os alunos para que pensem na possibilidade 

de se tornarem obesos se não tiverem uma alimentação adequada e nos problemas que podem vir 

a ter.  

 

Contextualização: vivemos em meio a uma grande variedade de alimentos.  Muitos são 

extremamente calóricos e é muito difícil resistir a eles. Uma das consequências dos hábitos 

alimentares é a obesidade. Os obesos estão no grupo de risco de qualquer Pandemia e, no 

momento, é a COVID 19. 

 

Ler o texto com atenção depois resolver as questões.  

 

Obesidade e saúde 
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Só através de estudos, o médico poderá determinar se alguém está ou não com peso 

excessivo.  

Uma pessoa pode estar com peso excessivo por vários fatores: hábitos alimentares, 

tendência hereditária ou até problemas metabólicos.  Às vezes, o indivíduo enfrenta dificuldades 

que o deixam ansioso e o levam a beliscar a todo momento. Em outros casos, ele escolhe mal o 

que come, consumindo alimentos que fornecem muitas calorias. Desse modo, mesmo ingerindo 

alimentos com nutrientes variados, a alimentação estará desequilibrada.  A pessoa pode estar 

acima do peso e ao mesmo tempo apresentar desnutrição em relação a algum nutriente, como 

vitaminas ou minerais.  

Se você ainda pensar nas outras refeições do dia, nos lanches, nas bolachas, nos chocolates 

etc., que os adolescentes adoram, calcule a quantidade de calorias ingerida! Isso sem falar na falta 

dos outros nutrientes que esses tipos de alimento podem ocasionar.  

Toda essa matéria ingerida não é desperdiçada. Parte dela será usada como fonte de 

energia, mas o que sobrar será armazenada na forma de gordura, sob a pele. O problema é que 

nossa cultura, altamente consumista, estimula a ingestão de vários alimentos que pouco 

contribuem para a saúde, como balas, bolachas, salgadinhos, sorvetes, refrigerantes, chocolates 

etc. Tudo isso pode gerar aumento de peso e obesidade (deposição excessiva de gordura no 

organismo). 

Muitos pesquisadores dizem que os obesos tendem a ter diabetes (muito açúcar no sangue) 

e problemas cardiovasculares (relacionados ao coração e aos vasos sanguíneos), que aumentam 

o risco de sofrerem ataque cardíaco.  

No Brasil, a porcentagem de obesos está aumentando entre os adultos. Um dado 

preocupante é 36,6% das crianças brasileiras estarem acima do peso.   

Todas essas informações devem funcionar como um alerta para termos hábitos saudáveis, 

realizando boas escolhas alimentares e atividades diárias que levem à manutenção da saúde.  

 

Questões. Agora é com você: 

 

1) As pessoas têm o hábito de ingerir alimentos muito calórico.  Esse tipo de alimentação é dotado 

por você? Que consequências esse fato pode trazer?  
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2) Cite as consequências da obesidade.  

 

3) Uma pessoa que come bastante estará sempre bem alimentada?  

 

4) Você sabe o que significa a palavra obesidade?  

 

5) O que faz as pessoas ficarem obesas?  

 

6) É possível uma pessoa ser obesa e anêmica.  Você saberia dizer por quê? 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivo: Conhecer formas de se dizer horas em inglês. 

 

Contextualização: Formular frases informando horas, empregando numerais e o verbo “to be”. 

 

Atividades: Fonte: www.brasilescola.uol.com.br 

 

WHAT TIME IS IT? 

          Nas atividades anteriores, vimos numerais cardinais o verbo “to be”. Vamos utilizar esses 

dois conhecimentos para ver como formulamos frases para saber horas em inglês. 

         “What time is it?” é a frase que deve ser usada toda vez que se deseja saber as horas. Em 

inglês, assim como em português, existem inúmeras formas de se dizer as horas. 

Ex.: 1:00 – It’s one o’clock. (É uma hora em ponto). 

    3:00 – It’s three o’clock. (São três horas em ponto). 

    2:20 – It’s two twenty. (São duas e vinte). 

    5:40 – It’s five forty. (São cinco e quarenta). 

Obs.: O “o’clock” só é usado para horas exatas. Ex.: 1:00, 4:00, 10:00. 

Para entender as horas fracionadas, é necessário que imaginemos algumas coisas. 
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Nas atividades anteriores, vimos numerais cardinais o verbo “to be”. Vamos utilizar esses 

dois conhecimentos para ver como formulamos frases para saber horas em inglês. 

         “What time is it?” é a frase que deve ser usada toda vez que se deseja saber as horas. Em 

inglês, assim como em português, existem inúmeras formas de se dizer as horas. 

Ex.: 1:00 – It’s one o’clock. (É uma hora em ponto). 

    3:00 – It’s three o’clock. (São três horas em ponto). 

    2:20 – It’s two twenty. (São duas e vinte). 

    5:40 – It’s five forty. (São cinco e quarenta). 

Obs.: O “o’clock” só é usado para horas exatas. Ex.: 1:00, 4:00, 10:00. 

Para entender as horas fracionadas, é necessário que imaginemos algumas coisas. 

 

1º – Imagine que esse círculo é uma pizza.  

 

2º – Se comermos toda a parte vermelha da pizza, pode-se dizer que teremos comido ½ (a half). 

Half pronuncia-se “réf”. 

 

3º – Agora imagine que essa pizza é um relógio. Quantos minutos correspondem a “a half”? “A half” 

corresponde a 30 minutos. 

 

Bem, em inglês, podemos dizer que são oito e trinta (It’s eight-thirty) ou, ainda, que são oito 

e meia (It’s half past eight). 
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Ex.: 

           4:30 – It’s four thirty (São quatro e trinta).          It’s half past four. (São quatro e meia). 

    2:30 – It’s two thirty (São duas e trinta)         It’s half past two. (São duas e meia). 

Agora continuemos a imaginar que aquele círculo é nossa pizza. Se eu pegar ¼ (a quarter) 

– um quarto – dessa pizza, quantos minutos equivale “a quarter”? “A quarter” equivale a 15 minutos. 

 

No relógio acima é possível notar que são 6:45 (It’s six forty-five), ou ainda podemos dizer 

que são quinze para as sete (It’s a quarter to seven). 

Ex.: 

     2:45 – It’s two forty-five. (São duas e quarenta e cinco). 

                It’s a quarter to three. (São quinze para as três). 

    9:45 – It’s nine forty-five. (São nove e quarenta e cinco). 

               It’s a quarter to ten. (São quinze para as dez). 

 

E se fosse 4:15? Em português, dizemos que são quatro e quinze; já em inglês, além 

dessa forma usada, eles também dizem que é um quarto depois das quatro, o que equivaleria a 

dizer: (It’s a quarter after four). 

Ex.:    8:15 – It’s eight fiftteen. (São oito e quinze).  

                                It’s a quarter after eight. (É um quarto depois das oito). 

          11:15 – It’s eleven fifteen. (São onze e quinze). 

                        It’s a quarter after eleven. (É um quarto depois das onze). 

Um outro recurso utilizado para se dizer as horas é o “a.m” e o “p.m”, ambas são expressões 

que se originaram do latim. “A.m” indica “anti meridium”; e p.m, “post meridium”. Deve-se usar o 

“a.m” para indicar as horas antes do meio-dia, ou melhor, para expressar todas as horas de meia-

noite a meio-dia. O “p.m” deve ser usado para horas após o meio-dia, ou ainda, para todas as horas 

que estão compreendidas entre meio-dia e meia-noite. Logo, se for três horas da madrugada, 

deveremos dizer: It’s three a.m;  já se for três horas da tarde, devemos dizer: It’s three p.m. 
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EXERCÍCIOS 

I- Escolha a opção em que as horas em destaque estão adequadamente escritas. 

1) 10:12 

A. Twelve to ten 

B. Ten twelve 

C. Ten twenty 

 

2) 7:05 

A. Seven to five 

B. Seven o five 

C. Seven fifty 

 

3) 2:15 

A. A quarter past two 

B. Fifteen to two 

C. Two fifth 

 

4) 8:45 

A. A quarter to nine 

B. A quarter past eight 

C. Eight twenty five 

 

5) 9:30 

A. Half past nine 

B. Nine thirteen 

C. Nine o'clock 

 

6) 11:25 

A. Eleven thirty five 

B. Twenty five to eleven 

C. Eleven twenty five 
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7) 4:55 

A. Five past four 

B. Five to five 

C. Five fifty five 

 

8) 5:45 

A. Five thirty five 

B. A quarter to six 

C. Fifteen to five 

 

II- Escolha a alternativa correta. What time is it? 

1- 

 

a) It's ten o'clock. 

b) It's half past ten. 

c) It's a quarter past ten. 

d)It's a quarter to ten. 

2- 

 

a) It's one past eight. 

b) It's five past eight. 

c) It's five to eight. 

d) It's eight o'clock. 
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3- 

 

a) It's half past eight. 

b) It's twenty to six. 

c) It's eight o'clock. 

d) It's a quarter past eight. 

  

4- 

 

a) It's twenty o'clock. 

b) It's eleven o'clock. 

c) It's twelve o'clock. 

d) It's half past one. 

5- 

 

a) It's five past ten. 

b) It's ten to one. 

c) It's one past ten. 

d) It's ten past twelve. 

 

Fonte: www.brasilescola.uol.com.br 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – EJA – 6ª série 

 
 

Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 22 
 
 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivo: Organizar sua rotina de estudo. Para que possa visualizar a semana com mais clareza. 

 

Contextualização: Pensando em tempos de isolamento e quarentena. Perdemos um pouco a 

noção de tempo e espaço.  

 

Essa atividade irá te ajudar reconhecer visualmente como deve ser sua semana de estudo.Para 

não perdermos o foco no avanço e na aprendizagem. Abuse de sua criatividade e teste lettering e 

novas caligrafias. 

(lettering =  Letras decorativas que estão na moda entre os jovens) 

 

Aqui está o significado de; Ilustração. 

O que é uma Ilustração?  É uma imagem utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, 

acrescentar informação, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Embora o termo seja 

usado frequentemente para se referir a desenhos, pinturas ou colagens, uma fotografia também é 

uma ilustração. 

(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o) 

 

Essas são algumas palavras chaves, que testei. Para vocês buscarem no google mais 

inspirações: 

Mapa mental 

Roteiro de estudo 

Bulett jornal ideias 

Diário inspirador 

Organizem que forma claro e objetiva visualmente sua rotina. Que coloque em um lugar de fácil 

visualização. 

 

Atividade:  

Criar um roteiro ou rotina sua personalizada com desenhos, colagens. Bem artística...  Que te 

ajude a manter o foco nos estudos. E te direcione com horários e atividades. Para não ficar tudo 
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para última hora ou tudo misturado. 

 

Material:  Folha sulfite ou papel de espessura mais grossa. 

A folha pode estar em retrato ou paisagem.  

Canetinha, Lapis de cor, Giz de cera.  

O que vale é a criatividade, capricho, a organização da composição. E o ela vai te ajudar a 

manter o foco em estudar, tem usabilidade. 

 

No classroom vocês encontrará mais exemplos. 

Formato retrato:                                                       Formato Paisagem: 
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