
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” –EJA – 7ª SÉRIE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA, CEP: 09942-140 Telefone: 4069-8039 

____________________________________________________________________________ 

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

 

PORTUGUÊS 

 

Objetivos: Reconhecer a finalidade do texto; empregar os efeitos de sentido que fortalecem 

a persuasão nos textos de anúncio e campanha publicitária usando verbo imperativo e linguagem 

figurada, relacionando as estratégias de persuasão entre os recursos verbais e visuais.  

Contextualização: Nesta atividade, vamos colocar os conhecimentos adquiridos em prática 

produzindo dois anúncios publicitários com finalidade de vender um produto e de conscientizar 

sobre uma ação.  

Produção textual 

Vamos usar os conceitos aprendidos nos estudos anteriores para criar anúncios a partir das 

imagens abaixo. Antes de realizar o que é solicitado, leia tudo até o fim. Consulte as atividades 

anteriores para relembrar os conteúdos. 

Situação I. Vender máscaras de tecido 

Imagine que você está produzindo máscaras para vender pelo Whatsapp. E irá criar um 

anúncio para fazer a propaganda de seu produto. Complete o anúncio com três frases curtas e 

sugestivas (sedutoras, apelativas, que estimulam o emocional). Seu objetivo é divulgar seus 

produtos e convencer os amigos a comprá-los. Em suas frases, use pelo menos um verbo no 

imperativo e uma expressão de sentido figurado (fora do sentido comum); varie as cores das 

letras e pode acrescentar mais imagens pequenas. Esta atividade será entregue à professora. 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalcorreio.com.br/ministerio-da-

saude-tira-duvidas-sobre-uso-de-mascaras-

de-pano/ 

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
https://portalcorreio.com.br/ministerio-da-saude-tira-duvidas-sobre-uso-de-mascaras-de-pano/
https://portalcorreio.com.br/ministerio-da-saude-tira-duvidas-sobre-uso-de-mascaras-de-pano/
https://portalcorreio.com.br/ministerio-da-saude-tira-duvidas-sobre-uso-de-mascaras-de-pano/


 

Situação II. Conscientização para o uso das máscaras de tecido. 

Agora a finalidade é conscientizar as pessoas para que usem as máscaras de tecido a fim 

de se proteger contra o contágio do coronavírus. E irá passar o anúncio para seus contatos do 

Whatsapp. Para isso, complete o anúncio abaixo com três frases curtas e sugestivas 

(impactantes, apelativas, que afetem o emocional).  

Seu objetivo é divulgar a ideia e convencer os amigos a aderir a ela. Em suas frases, use 

pelo menos um verbo no imperativo e uma expressão de sentido figurado (fora do sentido 

comum); varie as cores das letras e pode acrescentar mais imagens pequenas. Esta atividade 

será entregue à professora. 

 

 

Se preferir, reproduza para fazer o 

desenho em folhas de sulfite para fazer 

seus anúncios. Você pode acrescentar 

outras imagens menores.Não se esqueça 

de identificar sua folha com dados da 

escola e seus. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Tema :  Massas 

Objetivos : compreender o conceito de massa relacionado ao peso e efetuar operações 

com seus multiplos e submultiplos. 

Contextualização: 

1. Reconhecendo as unidades de massa 

Alguém já lhe perguntou qual é a sua massa? Provavelmente você nunca ouviu essa 

pergunta, pois é comum usarmos a palavra peso no lugar de massa.  

 

 

 

 



 

Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Peso é a força com que a terra atrai esse 

mesmo corpo.   

A massa de um corpo é medida comparando-a com a massa de outro corpo, tomado como 

unidade. 

Portanto, o correto seria dizer: "qual é a sua massa?" 

As unidades mais usadas para medir a massa de um corpo são o quilograma (kg) e o grama 

(g). Lembre-se:  

 

• 1 quilograma = 1 000 gramas (quilo = mil vezes) em símbolos:  

  1 kg =  1 000 g            1g = 1/1000 kg 

 

• 1 miligrama = milésima parte do grama (miligrama = mg) em símbolos:  

  1 mg = 1000/1g           1g = 1/1000 mg  

 

• 1 tonelada = 1 000 quilogramas (tonelada = t) em símbolos:  

    1t = 1000 kg           1kg = 1/1000 t 

 

 

Atvidade: 

 

Responda 

 

1) Uma bolinha de metal tem massa igual a 10 gramas.  Indique a massa de  1.000.000 

de bolinhas em kg e em toneladas. 

2) Um vidro de remédio contém 30 ml.  A bula informa que em cada mililitro há 2 mg de 

cloreto de sódio(sal de cozinha).  Quantos miligramas de cloreto de sódio ingere uma pessoa que 

toma um vidro desse remédio? 

3) A carga maxima de um caminhão pode transportar é de 5 ton.   Quantos sacos de 

cimentos de 60 kg  esse caminhao pode carregar em uma única viagem? 

4) Carina comprou 12 pacotes de bolacha, com 200 gramas cada um.   Dê a massa 

total dessa compra em quilogramas. 

5) Numa viagem de avião, cada passageiro pode levar 20 kg sem pagar taxa extra.  

Num vôo com 144 passageiros, qual é a carga maxima que o avião transporta, sem necessidade 

de cobrar taxa extra? 



6) Com 300 l de leite um fazendeiro fabrica 75 kg de manteiga 

A)qual  é a quantidade de leite necessária para fabricar 100 kg de manteiga? 

B)quantos gramas de manteiga podem ser fabricados com 2 l  de leite? 

     7) Uma lata com 450 g  de um produto custa r$ 10,00  . Esse mesmo produto é vendido 

em latas de 1kg  por r$ 21,00 .  O que é mais vantajoso : comprar 20 latas pequenas ou 9 latas 

grandes? 

 

HISTÓRIA 

Tema: Resumo do capitulo (capitalismo e consumo) 

Objetivos: Compreender numa visão geral a relação entre capitalismo e consumo 

 



1) Descreva outros assuntos discutidos e conhecimentos adquiridos durante as 

atividades na sala de aula. 

 

2) Compare alguns aspectos dos modos de produção estudados nesse capitulo: 

a) Objetivo da produção( Feudalismo X  Capitalismo  X  Socialismo) 

b) Divisão do Trabalho (Feudalismo X  Capitalismo  X  Socialismo) 

c) Consumo (Feudalismo X  Capitalismo  X  Socialismo) 

  3) O regime capitalista gera muitas criticas por causar concentração de renda, estimular a 

competitividade e levar a grande desigualdade entre ricos e pobres. O socialismo por sua vez, 

recebe criticas pela forte intervenção do Estado na economia, pois o governo decide o que será 

produzido e em que variedade, alem de os estados socialistas terem censurado e continuarem a 

censurar opiniões contrarias ao regime.  

a) Na sua opinião qual dos problemas apontados no texto é mais difícil de superar? Porquê? 

b)Dos modos de produção estudados neste capitulo, qual você acha melhor para viver? 

Escreva um parágrafo explicando sua escolha. 

 

GEOGRAFIA 

Contextualização: Para compreender o processo de precarização do trabalho e os riscos 

de piorar as condições econômicas e sociais da população brasileira, sobretudo, frente à dupla 

crise: econômica e sanitária, vamos trabalhar o conteúdo das fases do capitalismo.  

 

Objetivo: Identificaro capitalismo enquanto sistema político, econômico e social; e 

compreender que o capitalismo se deu por fases: comercial, industrial e financeiro.  

 

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, pode enviar a 

fotografia da página do caderno. 

- Boa atividade. 

 

Atividade 

Questões 

1. Leia o texto abaixo para realizar as questões da atividade. 

 



Pequeno histórico: antecedentes da Globalização 

O capitalismo comercialdesenvolveu-se principalmente no século XVI, com base na crença 

de que o comércio era a grande fonte de riqueza das nações.  

No caso asiático, o comércio centrou-se na compra de mercadorias muito valorizadas na 

Europa, como seda e especiarias. 

No caso africano, o comércio baseou-se na escravização de seres humanos, vendidos como 

se fossem mercadorias nos grandes mercados escravos da América colonial. 

No caso americano, o comércio voltou-se para os metais preciosos e os produtos 

agrícolas tropicais – como algodão e açúcar – das colônias europeias implantadas no 

continente. E PARA A MÃO DE OBRA FOI INTRODUZIDO A ESCRAVIDÃO AFRICANA, 

EXEMPLO, NO BRASIL; E INDÍGENA EM VÁRIOS PAÍSES CATÓLICOS. 

O capitalismo industrial, que começou no Reino Unido – na segunda metade do século XVIII 

– foi marcado pela utilização de máquinas movidas à vapor, geradas a partir da queima de carvão 

mineral, a grande fonte de energia dessa fase da Revolução Industrial. 

Definiu-se no planeta uma Divisão Internacional do Trabalho. Essa divisão caracterizava-se, 

em linhas gerais, por uma relação de interdependência entre os centros industriais das grandes 

potências e os territórios fornecedores e matérias-primas – as colônias da América, da Ásia e da 

África. 

A acumulação de capital no período do capitalismo industrial determinou a formação de 

poderosos conglomerados econômicos (transnacionais ou multinacionais) nos países 

industrializados. Esses conglomerados tinham interesses econômicos em outros países e 

passaram a investir parte de seus imensos recursos financeiros no exterior. 

Os investimentos realizados pelos grandes conglomerados buscavam principalmente 

viabilizar a exploração das matérias-primas nos centros produtores que as forneciam, ou 

poderiam fornecer, para as potências que se industrializavam. 

Nesse caso incluía-se, entre outras obras de infraestrutura, a construção de ferrovias, 

portos, canais, usinas produtoras de energia elétrica e redes de telégrafo nos países da América, 

Ásia ou África, onde se localizavam esses centros.Fonte: A globalização econômica / 1º edição 

/ 1999 / Miriam & Miriam 

a. Qual é o tema do texto?  

2. A escravidão africana surgiu em qual fase do capitalismo? Qual era o objetivo dessa 

atitude capitalista e em qual atividade econômica ela foi mais utilizada? 

3- Na sua opinião, como as condições de trabalho no Brasil tiveram raízes na escravidão? 

4. O que marcou a fase do capitalismo industrial?  Como o Brasil se inseriu na DIT? 

5. Quais eram os interesses dos conglomerados econômicos?  

6. Como agiam os grandes conglomerados nos países que tinham interesses? 



7. A 3ª fase que vivemos até hoje chama-se FASE FINANCEIRA e tem os bancos e bolsas 

de valores como centro das dinâmicas econômicas. Você percebe a força deste setor da 

economia? Explique e dê exemplos. 

    

                                                             Boa Atividade! 

 

CIÊNCIAS 

 

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

sobre o sangue, possa compreender como ele é constituído e qual é a sua importância para o 

corpo. 

Contextualização: No nosso sistema circulatório o sangue é o líquido essencial para 

desempenhar o papel de transportador de substância pelo nosso corpo, além de ser o 

responsável pelo nosso sistema de defesa. Nessa atividade estaremos aprendendo um pouco 

sobre o sangue e as suas funções desempenhadas.  

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

abaixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno o apontamento solicitado em relação 

ao texto.  

Texto para estudo e atividade. 

 

O sangue 

 

O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. 

Ele circula por todo nosso corpo, através das veias e artérias. 

As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto as artérias levam o 

sangue do coração para os órgãos e tecidos. 

Já as células, recebem sangue através de vasos sanguíneos de menor porte denominados 

de arteríolas, vénulas e capilares. Em um adulto circulam, em média, seis litros de sangue. 

Funções do Sangue 

Uma das funções básicas do sangue é o transporte de substâncias, das quais destacam-se: 

 Levar oxigênio e nutrientes para as células; 

 Retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares (como gás carbônico produzido na 

respiração celular); 

 Conduzir hormônios pelo organismo. 

O sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações de agentes 

nocivos. 

 Composição do Sangue 



 

 

Composição do sangue 

O sangue parece um líquido homogêneo, no entanto, com a observação por microscópio 

pode-se verificar que ele é heterogêneo, sendo composto por glóbulos vermelhos, glóbulos 

brancos, plaquetas e plasma. 

O plasma, corresponde até 60% do volume do sangue, é a parte líquida onde ficam 

suspensos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. A quantidade de cada 

componente pode variar conforme o sexo e idade da pessoa. 

Algumas doenças, como a anemia, também podem causar modificações nos valores 

normais dos componentes do sangue. 

 

Glóbulos Vermelhos 

 

Hemácias no interior de uma artéria 

Os glóbulos vermelhos, também chamado de hemácias, são células em maior quantidade 

nos humanos. Possuem a forma de um disco côncavo de ambos os lados e não apresentam 

possuem núcleo. Eles são produzidos pela medula óssea, ricos em hemoglobina, uma proteína 

cujo pigmento vermelho dá a cor característica ao sangue. Ela tem a propriedade de transportar o 

oxigênio, desempenhando papel fundamental na respiração.] 

https://www.todamateria.com.br/anemia/
https://www.todamateria.com.br/hemacias/
https://www.todamateria.com.br/hemoglobina/


Trecho de texto e fotos retirados de: https://www.todamateria.com.br/sangue/ 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hsLXT-Z-q9U e https://www.youtube.com/watch?v=Ykm7Bxc3vxo 

 

Atividade 

 

Faça a leitura do texto e destaque em seu caderno os pontos mais importantes que você 

achou em relação ao texto: O sangue.  

Se possível assista os vídeos sugeridos, eles ajudaram bastante e não são longos. 

 

Observação. Esse texto continua na próxima atividade e será utilizado para fazer os 

exercícios. 

 

ARTES 

 

Tema: A arte e o inconsciente  

Objetivo: Reconhecer a importância do exercício da arte para a qualidade de vida. 

Reconhecer a importância da arte como auxiliar em tratamentos terapêuticos  

Contextualização: 

 

Adelina Gomes, Sem título 

(1953).Óleo sobre a tela, 47x 31 cm. 

Museu de Imagens do Inconsciente, 

Rio de Janeiro.  

 

 

A pintura reproduzida nesta 

página é de Adelina Gomes (1916-

1984), que em 1937 ao se manifestar 

um distúrbio mental, durante uma crise, 

foi internada em uma clínica 

psiquiátrica.  

Em 1946, Adelina começou a frequentar o ateliê de pintura da Seção de terapêutica 

Ocupacional do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, e passou a produzir esculturas e 

pinturas.  

https://www.todamateria.com.br/sangue/
https://www.youtube.com/watch?v=hsLXT-Z-q9U
https://www.youtube.com/watch?v=Ykm7Bxc3vxo


As obras dessa artista são representações do mundo diretamente relacionadas com sua 

psique (mente) , que revelam seu distúrbio mental.A esse tipo de produção é dado o nome arte 

do inconsciente.  

Antes considerada agressiva e perigosa, ao dedicar-se à produção artística, Adelina passou 

a interagir com outras pessoas. Ao longo de sua trajetória produziu mais de 17 mil obras.  

O ateliê que Adelina frequentava foi organizada pela médica psiquiatra Nise da Silveira que 

coordenou a STOR por quase 30 anos. As obras produzidas por Adelina Gomes foram 

fundamentais nos estudos desenvolvidos pela médica. Nise da Silveira nasceu em Maceió e 

formou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1926.  

A médica inovou ao opor-se aos tratamentos agressivos dos pacientes com problemas 

psiquiátricos e ao passar a adotar as ideias defendidas pelo psicólogo Carl Gustav Jung (1875-

1961), que em 1920 havia a proposto a aplicação da arte no tratamento de seus pacientes.  

Ao frequentar o ateliê de pintura organizado por Nise 

da Silveira, Adelina Gomes passou a produzir uma série de 

obras de arte. Além de Adelina, contudo, outros artistas 

frequentaram os ateliês de pintura e modelagem 

organizados pela médica. Em 1952, as obras desses 

artistas foram expostas, inaugurando-se o Museu de 

Imagens do Inconsciente.  

 

 

Raphael Domingues Museu de Imagens do 

Inconsciente  

 

 

 

 

Emygdio de Barros(1895-

1986)Museu de imagens do Rio de 

Janeiro  

 

 

Atividade: 

Observando essas imagens dos 

artistas descreva qual você gostou e porque ? Ou não gostou porquê? E o que mais chamou sua 

atenção?  



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 

1.   Faça no caderno ou numa folha 

 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME: 

 DATE:___/___/____CLASS: 

 

2. 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. HEADLINE: título 

 

2. ANSWER: responda: 

 

1 – Qual o tema do cartaz? 

2 – Como você chegou a esta conclusão? 

3 -  Que palavra fez você confirmar este tema? 

4 – Quais informações o cartaz traz? 

5 – NOVEL é uma palavra parecida com alguma em português? Quais? 

6 - O que você pensa que significa NOVEL CORANAVIRUS? 

7 – Cognatos são palavras em inglês parecidas com palavras em português mas com 

significados diferentes. No cartaz você encontrou mais alguma? Quais? 

8 – Copie as palavras do texto que você conhece e escreva seus significados em português. 

9 – Por que o governo do Paraná tomou essa medida? 



 

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 

GOOD  JOB!! 

#STAY  AT  HOME!! 

#WASHYOUR  HANDS 

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

