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____________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS ENTRE OS DIAS 26/05 A 29/05 

 

PORTUGUÊS 

 

Contextualização: Após apreciar e refletir sobre alguns textos, vamos estudar um pouco da parte 

linguística e ler mais fragmentos literários.  

Objetivos:  

 Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de textos de literatura, apoiando-se nas orientações 

dadas pelo professor.  

 Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos.  

 Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 

(Lembre-se de copiar e responder em seu caderno apenas os exercícios, não os textos.) 

 

A. Leitura e análise de textos. 

 

Vamos retomar um trecho do texto de Ricardo Ramos analisado na semana anterior. 

 

Circuito Fechado 

 Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de 

barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para 

cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, 

documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, 

cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. 

Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, 

espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. 

Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, 

memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de 

anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, 

cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia. Água. [...] 
In: Circuito fechado. S. Paulo, Biblioteca Azul. 2012 

1. É possível perceber a rotina diária de uma pessoa. Copie do texto os momentos do dia correspondentes 

aos trechos abaixo.  

a. Café da manhã.     b.Pausa no trabalho. 

2. Copie elementos do texto comprovam a afirmação: O homem do texto trabalha em uma área 

administrativa de uma agência publicitária?  

3.Que hábito não bem visto está presente nas ações diárias desse homem? 

 

Agora conheça um trecho do romance Vidas secas de Graciliano Ramos,escritor nordestino, pai de 

Ricardo Ramos. 

Capítulo I – Mudança 

 Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham 

caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como 

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


haviam repousado bastante na areia dorio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que 

procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados dacatinga 

rala. 

 Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú 

de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió atira colo, a cuia pendurada numa correia presa ao 

cinturão, a espingarda depederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. 

4. Qual assunto está sendo narrado neste trecho? 

5. Onde seria esse lugar e como é descrito?  

 

 

B. Estudo da língua -  Morfologia e Ortografia 

1. Nas primeiras semanas estudamos um pouco de morfologia (substantivo, verbos, pronome). Retome os 

estudos da segunda semana e responda: o texto Circuito fechado é formado basicamente por: 

a. (   ) verbos.    b. ( ) pronomes.    c. (   ) substantivos. 

2. Escolha um nome próprio para as personagens abaixo: 

a. o homem do texto Circuito fechado..........................................  

b. o filho mais novo no trecho do texto Vidas secas .......................................... 

 

3. Complete o quadro formando palavras derivadas(formadas) a partir da palavra primitiva (primeira a 

existir). Siga o exemplo e tenha o cuidado ao usar s ou z, x ou ch. Mantenha o que já estiver na palavra. 

PALAVRA PRIMITIVA PALAVRA DERIVADA PALAVRA PRIMITIVA PALAVRA DERIVADA 

cinza cinzeiro chinelo chinelada 

raiz  chave  

juiz  chuva  

atrás  peixe  

camisa  caixa  

 

4. Adjetivo é a classe de palavra na nossa língua que atribui qualidade, características aos substantivos 

(nomes). É muito usado em descrições. Veja os exemplos abaixo.  

  Creme dental (dental qualifica, caracteriza o substantivo creme; é um adjetivo). 

Agora escreva adjetivos paracaracterizar as palavras retiradas dos texto Circuito fechado. 

a. chinelos: _______________ d. água:_______________  g. bilhetes:_______________

  

b. sapatos: _______________ e. prato:_______________  h. cigarro:_______________ 

 

c. cama:__________________ f. sabonetes: _____________ i. plantas:_______________ 

 

5. Releia esse trecho do romance Vidas secas. O autor usou alguns adjetivos para descrever o lugar. 

Copie do texto os adjetivos usados para os substantivos abaixo.Veja o exemplo respondido 

a. planície avermelhada   d. rio  _________________________ 

  



b. manchas ___________________  e. galhos ______________________ 

 

c. dia _______________________  f. filho _________________________ 

 

Tenha uma excelente semana. Lembre-se: se puder, fique em casa. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Levar o aluno a identificar, compreender e desenvolver a idéia de fração como um 

todo, conseguindo assim resolver situações problemas. 

 

Contextualização: 

Para resolver a atividade proposta devemos conhecer alguns conceitos: 

 Como denominador e numerador de uma fração. 

 

 Resumidamente o denominador é o número de baixo e o numerador é o número de cima.  

 O denominador ele representa a divisão que foi feita em um bolo por exemplo.  

 O numerador representa as partes do bolo que você pegou. 

 

Abaixo estão as leituras das frações: 

 

 Um meio significa que você cortou o bolo em duas partes e pegou uma parte. 

 Um terço significa que você cortou o bolo em três partes e pegou uma parte. 

 Um quarto significa que você cortou o bolo em quatro partes e pegou uma parte. 

 Sete milésimos significa que você cortou o bolo em mil partes e pegou sete partes. 

 

 



 

 

https://br.pinterest.com/pin/733172014313464511/ 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

Contextualização: Diante da necessidade de se discutir os fatos que estão correndo, está sendo 

retomado o conceito referente ao tempo na história. Nesta atividade vamos explorar melhor o 

conceito. 

Objetivo: Compreender a importância do tempo para o ser humano. Identificar as diferentes 

ferramentas para a periodização oficial da história do qual utilizamos em nossos textos e análises. 

 

https://br.pinterest.com/pin/733172014313464511/


Orientações para realização da 7ª atividade de história. 

- Em seu caderno de história: 

- Copie a questão e responda a seguir.  

- Coloque a data. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de watsapp. Se quiserem podem enviar o 

que fizerem para uma orientação mais detalhada. 

- Boa atividade. 

 

Para continuar a conversa sobre o tempo... 

 Você lembra que vimos a questão da Linha do Tempo. E quando foi feito uma Linha do 

Tempo, não precisamos colocar detalhes da história, mas somente os aspectos mais relevantes, 

ou seja, aquilo que mudou o rumo da nossa história pessoal. Exemplo: CASEI. A partir deste fato 

a minha vida mudou. 

  Agora quevimos o gráfico da Linha do Tempo dentro da História Ocidental: vamos explorar 

mais o quadro? 

 

Atividade: 

Questões 

1) Para responder às questões, observe atentamente ao quadro abaixo, da linha do tempo 

da História: 

a. qual é o período da Pré-História? 

b. qual é o fato que dá início ao período? E qual é o fato que encerra o período?  

c. durou quanto tempo? 

 

2. qual é o período conhecido com Idade Antiga ou Antiguidade? 

a. que fato deu início ao período e qual o fato que encerra? 

b. durou quanto tempo? 

 

3. qual é o período conhecido como Idade Média? 

a. que fato histórico originou esse período? Qual fato o encerrou? 

b. esse período (que tinha o domínio da Igreja Católica) durou quanto tempo? 

 

4. Apesar da palavra moderna lembrar os nossos dias, observe que na História, ela terminou 

em 1789 com o fato conhecido como Revolução Francesa. Quando ela começou? Com qual fato 

histórico? 

5. Durou quantos anos a Idade Moderna? 

 



 

6. E o nosso período, conhecido como Idade Contemporânea, quando começou? Que 

ocorreu para que esse período começasse? 

7. Explique o segundo parágrafo “Na prática, existem diferentes percepções de 

temporalidades e relações com o tempo. (...)”. 

8. Em meio a pandemia do coronavírus como você tem ocupado o seu tempo? Você 

percebe alguma diferença dos dias anteriores à pandemia? Explique e dê exemplo. 

                                                                   Boa Atividade  

 

 

GEOGRAFIA 

Objetivo: Identificar as diferenças entre os espaços urbanos e rural. Localizar os pontos 

cardeais.  

Contextualização: Ao construir o espaço geográfico, este vai se materializando de forma 

diferente, seja dentro do próprio bairro, cidade ou estado. É o caso de segregação social dos 

afrodescendentes no Brasil e de outras populações que se espalham pelo país. Por isso, está 

sendo retomado conceitos básicos do espaço, como orientação e localização; e as diferentes 

espaços: urbano e agrário. 



Orientações para a realização da 7ª atividade de Geografia. 

- Em seu caderno de geografia: 

- Coloque a data. 

- Copie a questão e responda a seguir. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 

-  boa atividade. 

 

Estou retomando um tema – orientação e localização que vocês já viram. Gostaria de 

exercitar tais conceitos com vocês. 

Se quiserem podem mandar as dúvidas para mim! 

Espero que gostem...um pouquinho de gibi é sempre bom! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 Av. Rio Branco, São Paulo - Brasil – 1904                    Av. Rio Branco, São Paulo - Brasil - 2004 

 

 

                                                                           fonte: profwarles.blospot.com.br 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito da atividade anterior. 

1-Porque é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra.  

2- Temos que usar a água com moderação para não faltar para outras pessoas. 

3-Também. Sem a água os seres vivos morrem. 

4-Para não faltar para outras pessoas. 

5-Lavar roupa- tomar banho- beber- limpar 

6-A controlar o uso e evitar o desperdício. 



Objetivo: O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto possa 

compreender a importância do ciclo da água que ocorre na natureza. 

Contextualização: As chuvas são um fenômeno que ocorre constantemente na natureza e 

que tem um papel importante para o planeta e para os seres vivos. Por isso é importante 

conhecermos um pouco sobre esse fenômeno. Nessa atividade estaremos dando continuidade 

sobre o tema água. 

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

Importância da água.  Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as 

perguntas e respostas para entrega posterior. 

 

 

Texto para estudo e atividade. 

 

Ciclo da Água 

 

O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, 

passando de um estado para outro (líquido, sólido ou gasoso). 

A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo 

hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, 

precipitação, infiltração e transpiração. 

A água, indispensável para a manutenção da vida, é encontrada na natureza e está 

distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. 

O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, 

visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares, oceanos. 

Ciclo da Água na Natureza 

O ciclo da água é composto de cinco etapas: 

 
Ciclo da Água 

 

1-O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos ocorrendo o 

fenômeno da Evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água 

para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. 

https://www.todamateria.com.br/evaporacao/


 

2-O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, 

que formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento, ocorre o processo de Condensação, ou 

seja, a transformação do estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens, as 

gotículas de água líquida suspensas no ar. 

 

3-Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de Precipitação, onde as 

gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões 

muito frias a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o 

estado sólido, formando a neve ou o granizo. 

 

4-Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre 

a Infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. 

 

5-Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que, depois de 

utilizá-la a devolvem à atmosfera por meio do processo de Transpiração. 

A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que deságuam 

em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. 

Texto e foto retirado de: https://www.todamateria.com.br/ciclo-da-agua/ 

 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

 

Atividades: 

 

1- Como podemos definir o que é o processo do ciclo da água? 

2- Quais são os cinco processos que aparecem no texto acima, explicando o ciclo da água? 

3- Na sua opinião, você acha que o ciclo da água é importante? 

4- Quando chove, as nuvens que estão na atmosfera se desmancham e caem em forma de 

pingos na terra. De que maneira a as nuvens se formam? 

5- Logo após cair as chuvas, o que acontece com a água que cai sobre o solo? 

 

 

 

ARTES 

Tema: Paisagens Reais e Imaginárias  

Objetivo:  Distinguir e conhecer paisagens correspondentes a lugares reais e paisagens 

imaginárias de diferentes artistas e imaginar uma paisagem  

 

 

https://www.todamateria.com.br/liquefacao-ou-condensacao/
https://www.todamateria.com.br/granizo/
https://www.todamateria.com.br/ciclo-da-agua/


Contextualização: 

Paisagens reais e imaginárias 

Você já reparou que alguns artistas escolhem pintar paisagens que já existem na realidade 

e outros preferem criar paisagens imaginárias? Anita malfatti é uma artista brasileira que tornou-

se famosa no início de sua carreira por usar com muita liberdade as cores em sua pintura.  

Sabemos com certeza que a imagem da paisagem da artista reproduzida nesta pagina 

representa um lugar que existe porque ela realmente viajou para a europa. 

 ela comentou em uma carta para o escritor mário de andrade que durante sua viagem à 

itália esteve em veneza e lá começou a elaborar essa pintura.  

 

Canaletto,1924.anita malfatti(1889-1964) óleo sobre tela,52 x 63 cm. Coleção particular.  

O artista brasileiro luiz paulo baravelli criou muitas obras a partir de sua imaginação. Ele até 

deu a uma de suas exposições o título de paisagens imaginárias o artista costuma iniciar seus 

trabalhos fazendo esquemas em um caderno quando está satisfeito com os desenhos ele os 

amplia e começa a fazer a pintura.  



 

Construção suburbana,1985.luiz paulo bavarelli (1942).acrílica sobre tela, 86 x 151 

cm.coleção particular  

 

Atividade:  

 

Responda em seu caderno 

 

1-O que você vê nesta imagem?  

2- Já esteve em algum lugar parecido?  

3- O que você faria neste lugar?  

4- O que você acrescentaria a esta paisagem?  

5- Percebeu algumas semelhanças entre as obras de anita e de bavarelli reproduzidas nesta 

e na página anterior?  

 

INGLÊS 

 

Objetivos:  

 Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da globalização.  

 Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

 “Ler” o texto em inglês tendo como base o contexto do cartaz relacionando o às figuras. 

 

Contextualização: Muitas vezes conseguimos entender o significado de uma palavra em 

inglês comparando-a com outras que já conhecemos. Assim, para “ler” o cartaz vamos pensar no 

que já foi estudado em aulas anteriores. 
 

Atividade 

Observe o cartaz abaixo:  
 

 O cartaz da próxima página foi elaborado pelo governo do Paraná e 

colocado vários locais da zona portuária do estado. 



1 – Qual o tema do cartaz? 

2 – Como você chegou a esta conclusão? 

3 -  Que palavra fez você confirmar este tema? 

4 - O que você pensa que significa NOVEL CORANAVIRUS? 

 

https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tb

m=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM 

 

https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM
https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM
https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM

