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

 

PORTUGUÊS 

 

Objetivo: Interpretar notícias falsas, distinguir e fazer análise das informações recebidas 

por meio das redes sociais. 

Contextualização: As notícias falsas (fakenews) fazem parte do cotidianoem sociedade 

e a responsabilidade pela propagação destas transmissões causando prejuízos aos cidadãos. 

 

Como identificar fakenews na internet 

 

17 de março de 2020 

  

O jornal O Globo possui uma equipe de checagem de notícias para identificar possíveis 

fakenews antes de sua publicação. A equipe criou um manual para ajudar a identificar notícias 

falsas, um dos grandes problemas apresentados nas redes sociais. 

A equipe recomenda que qualquer usuário de internet siga as dicas abaixo para ter 

maior certeza de que está consumindo e compartilhando uma informação de qualidade e 

confiável. 

Após conferir todas as indicações, faça um teste de velocidade para ver como anda sua 

conexão. Quem sabe a velocidade comercializada pela sua operadora não é fake também? 

Não leia apenas o título 

Uma das coisas mais comuns é que as fakenews sejam publicadas com o título sem 

relação com o conteúdo, manipulando informações. Duas linhas muito raramente dão conta 

de todo o conteúdo de qualquer notícia. É preciso ler qualquer publicação do começo até o 

fim antes de compartilhá-la para reduzir as chances de espalhar uma informação falsa. 

Desconfie de textos alarmistas 

Quando a manchete e os textos são alarmistas, até podem despertar a curiosidade, 

embora o objetivo seja apenas conseguir mais cliques. Se você perceber expressões como 

“desmascarado” ou “saiba aqui a verdade sobre”, desconfie: existem grandes possibilidades 

de que a informação não seja confiável. 

Informações vagas podem não ser verdadeiras 

Conteúdo com informações genéricas, sem identificações dos envolvidos ou do local em 

que ocorreram os fatos não são nada confiáveis. As notícias sérias sempre passam 

informações importantes ao leitor, mostrando detalhes sobre qualquer fato apresentado. 

Verifique a data da publicação 

Notícias e textos antigos sempre costumam circular novamente nas redes sociais 

quando o assunto a que se referem se tornam novamente notícia. Você deve ficar atento à 

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
http://www.minhaconexao.com.br/


data da publicação. Pode até ser que a informação compartilhada tenha sido verdadeira, mas 

com o passar o tempo ela pode se tornar falsa, provocando alguma confusão. 

Cuidado com áudios e vídeos 

Os áudios e vídeos podem ser facilmente editados e tirados do contexto. Portanto, 

desconfie de vídeos que mostram cenas incomuns. Procure encontrar a gravação original e 

pesquisar as circunstâncias em que ela foi feita. 

Verifique se a informação foi publicada por um órgão de imprensa conhecido e 

respeitado 

Sempre que uma informação é relevante e verdadeira, provavelmente ela foi publicada 

por algum órgão de imprensa conhecido e respeitado. Portanto, procure saber se já existe 

alguma reportagem sobre o assunto e confira sua apuração. O jornalismo sério tem o 

compromisso de ouvir e incluir os dois lados da história. 

Consulte as fontes oficiais 

Nas redes sociais é muito fácil atribuir uma informação a qualquer órgão oficial, mesmo 

que seja uma fakenews. Por isso, sempre é necessário checar as fontes. Muitos órgãos 

públicos apresentam dados em seus sites, o que facilita a pesquisa. 

Verifique antes de compartilhar 

Apenas repasse informações que você tenha certeza que são verdadeiras. Não se 

esqueça que você é responsável pelo que compartilha. Se, por acaso, encontrar mensagens 

do tipo “mande esse texto para todos os seus contatos” ou “faça essa mensagem chegar ao 

maior número de pessoas” são bastante comuns em conteúdo que possuem informações 

falsas. 

Fonte: https://www.minhaconexao.com.br/blog/como-identificar-fake-news-na-internet/ 

 

Exemplo de fake News (notícia falsa) 

 
 

Fonte: https://blogdoaftm.com.br/charge-industria-da-fake-news/ 

 

Qual a importância da vacinação? 

O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se aplica perfeitamente à vacinação. 

Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública 

por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e 

coqueluche são só alguns exemplos de doenças comuns no passado e que as novas 

gerações só ouvem falar em histórias. 

Fonte:http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/vacine-se 

https://www.minhaconexao.com.br/blog/como-identificar-fake-news-na-internet/
https://blogdoaftm.com.br/charge-industria-da-fake-news/
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/vacine-se


Atividade:  

 

1) Você recebe diariamente vídeos, imagens, textos, áudios em suas redes sociais. 

Realize uma pesquisa usando os critérios deste texto “Como identificar fakenews na internet”. 

Identifique três notícias falsas e escreva em seu cadernocomo foi a análise e quais destes 

critérios utilizou. 

 

2) Você lê a notícia completa antes de compartilhar em suas redes sociais? 

Comente a sua resposta. 

 

3) Quais são as suas redes sociais? Quanto tempo gasta diariamente utilizando a 

internet? 

Realize a leitura com atenção! 

Frase – é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os 

interlocutores, seja na língua falada ou escrita.Neste caso, temos a frase nominal e verbal.  

A frase nominal não é constituída por verbo. 

Ex: Que dia lindo! 

Já na frase verbal há a presença do verbo. 

Ex: Preciso de sua ajuda. 

 

Oração - É todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há, necessariamente, a 

presença do verbo ou de uma locução verbal.  Este verbo, por sua vez, pode estar explícito 

ou subentendido.  

 Ex: Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. 

 

Período – É um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se 

classifica em: 

-Período simples - formado por apenas uma oração, também denominada de oração 

absoluta.  

Ex: Os professores entregaram as provas. 

-Período Composto - formado por duas ou mais orações    

Ex: Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para 

casa felizes. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/frase-oracao-periodo.htm 

 

4) Transcreva do texto “Como identificar fakenews na internet“ um período simples 

e um período composto. 

 

5) Identifique os verbos e classifique em período simples ou composto: 

a) Duas linhas muito raramente dão conta de todo o conteúdo de qualquer notícia. 

b) O jornalismo sério tem o compromisso de ouvir e incluir os dois lados da história. 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/frase-oracao-periodo.htm


MATEMÁTICA 

 

Tema:  Trabalhando com o tempo 

Objetivos: Reconhecer os diversos instrumentos de medição do tempo e as principais 

medidas de tempo(as mais usuais) 

 

 

 

 

 

 



Mais tarde veio a ampulheta ou relógio de areia. Os intervalos 

de tempo eram medidos de acordo com o tempo que a areia levava 

para passar de um reservatório para o outro. Em meados do século 

XVII, surgiram os primeiros relógios de pêndulo, de funcionamento 

preciso. E, depois, viriam os relógios de pulso e de bolso.  

 

Atualmente, os relógios eletrônicos marcam intervalos de 

tempo cada vez menores: a precisão chegar a ser de décimos, 

centésimos e até milésimos de segundo.  

 

2. Unidades de medida do tempo  

As unidades mais usadas para medir o tempo são:  

• o segundo (s)  

• o minuto (min) 1 min = 60 s 

 • a hora (h) 1 h = 60 min = 3 600 s 

 • o dia (d) 1d = 24 horas = 1440 min 86 400s 

 

Atividade: 

Responder as questões abaixo: 

 

1) Onde surgiu o primeiro instrumento usado para medir o tempo e como era e 

como funcionava esse instrumento? 

2) Qual o principal problema do relogio do sol aperfeicoado pelo babilônios? 

3) Onde surgiu o relogio de agua e onde ele funcionava? Qual inconveniente ele 

apresentava? 

4) Como funcionava a ampulheta? 

5) 1 minuto tem quantos segundos? 

6) 1h tem quantos minutos e quantos segundos? 

7) 1 dia (de 24h) tem quantos segundos? 

8) 1 dia tem quantos minutos? 

9) Quantas horas há em um ano (365 dias)? 

10) Faça uma pesquisa que aponte os motivos pelos quais os seres humanos 

precisam tanto controlar suas vidas por meio da medição do tempo. 

 

 



HISTÓRIA 

 

Objetivo: 

 Compreender o período do Governo Constitucional (1934 a 1937) de Getúlio Vargas;  

 Apresentar as implicações do cancelamento das eleições diretas de 1938. 

 

Contextualização: Após o Governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934) visto na 

atividade anterior. 

 

Governo Constitucional (1934-1937) – Getúlio Vargas 

Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o 

presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo – 

o próprio Vargas, inclusive – caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que 

expressavam essa radicalização do nosso país. 

Ação Integralista Brasileiro (AIB): grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 

1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas 

e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. 

Aliança Libertadora Nacional (ANL): grupo de orientação comunista que surgiu como 

frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o 

poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luís Carlos Prestes. 

A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil 

em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 

três cidades (Rio de Janeiro, Natal e Recife), mas foi um fracasso completo. Após a Intentona 

Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou 

no Estado Novo. 

Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando 

Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime 

ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento 

falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração 

comunista que estava em curso no país. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/era-vargas.htm 

 

 

Plano Cohen 

 

O Plano Cohen foi um documento supostamente elaborado por comunistas nacionais e 

estrangeiros, que definia o desencadeamento de greves, manifestações, depredações, 

saques e até ataques a pessoas do governo. O plano, semelhantemente à Intentona 

Comunista de 1935, tinha como objetivo derrubar Getúlio Vargas que era, então, Presidente 

da República do Brasil. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-integralismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fascismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-antissemitismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/luis-carlos-prestes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/intentona-comunista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/era-vargas.htm


 

No dia 30 de setembro de 1937 o Plano Cohen foi anunciado, com detalhes, no 

programa de rádio “Hora do Brasil”, pelo chefe do Estado-Maior do exército brasileiro, 

o General Goés Monteiro. Após ter sido anunciado, Getúlio Vargas pede ao Congresso 

Nacional que seja decretado Estado de Guerra e logo é atendido, em 1.º de outubro. 

No dia 10 de novembro, Vargas deu o golpe do Estado Novo ou golpe do estado de 

1937 e impõe uma ditadura. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/plano-cohen/ 

 

Atividade: 

 

1) O que aconteceu com o país na época da eleição de 1938? 

 

 

2) Qual era o objetivo do suposto plano Cohen? 

 

 

3) Qual o significado de autogolpe? Explique com as suas palavras. 

 

 

4) Comente as características dos grupos “Ação Integralista Brasileiro (AIB)”e 

“Aliança Libertadora Nacional (ALN)”. 

 

 

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 retomar o conteúdo que explique as fases do 

capitalismo.  

Objetivo: discutir a questão do capitalismo em suas diferentes fases: a fase comercial, 

industrial e financeira na construção do espaço mundial.  

 

Orientações para a realização da 7ª atividade de geografia: 

- Em seu caderno de geografia: 

- Coloque a data. 

- Copie a questão e responda a seguir. Para fotografar e mandar para a profª. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

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

- Boa atividade. 

dade

https://www.todamateria.com.br/plano-cohen/


Atividade: 

 

1. Leia o texto abaixo pararealizar 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. Você se lembra deste conteúdo? Tem no caderno... 

 

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: 

Terceira Revolução Industrial, possa compreender a evolução tecnológica das máquinas que 

utilizamos nos dias atuais. 

 

Contextualização: As máquinas estão presentes em nossa vida desde os tempos mais 

remotos. Após a primeira revolução indústrial, as máquinas em geral sofreram grandes processos 

de transformação, possibilitando a criação de máquinas cada vez mais complexas, como por 

exemplo: o computador.  

 

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

abaixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e respostas 

para entrega posterior. 

 

Texto para estudo e atividade. 

 

Terceira Revolução Industrial 

 

A Terceira Revolução Industrial, chamada também de Revolução Informacional, 

começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira 

modernização da indústria. 

Isso aconteceu após a segunda guerra mundial (1939-1945) e abrange o período que vai de 

1950 e até a atualidade. 

Para alguns estudiosos, a terceira Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos e em 

alguns países europeus, quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear 

do átomo. 

Para outros, seu início foi por volta de 1970, com o descobrimento da robótica, empregada 

na linha de montagem de automóveis. Para outro grupo, iniciou-se a partir dos anos 1990, com o 

uso do computador pessoal e a internet. 

A Terceira Revolução Industrial ganhou destaque a partir dos avanços tecnológicos e 

científicos na indústria, mas também abrange progressos na agricultura, na pecuária, no comércio 

e na prestação de serviços. 

Enfim, todos os setores da economia se beneficiaram com as novas conquistas produzidas 

através de grandes investimentos empregados nos centros de pesquisas dos países 

desenvolvidos. 

https://www.todamateria.com.br/historia-da-internet/


A globalização foi um fator importante para auxiliar na produção e nas relações comerciais 

entre diversos países do mundo. Além disso, ela proporcionou a massificação dos produtos, 

sobretudo na área da tecnologia. 

Trecho do texto retirado de: https://www.todamateria.com.br/terceira-revolucao-industrial/ 

 

Atividade: 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

 

No texto anterior aprendemos sobre as máquinas simples, e a sua importância para nós. 

Após ler o texto acima responda:  

 

1-Na sua opinião, as máquinas simples continuam sendo importantes no nosso cotidiano? 

 

2-Se não houvesse ocorrido essa terceira revolução, como estaríamos vivendo nos dias de 

hoje? 

 

3-Baseado no texto, você acha que essa revolução industrial teve um lado positivo? 

Justifique a sua resposta. 

 

 

 

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 

https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/terceira-revolucao-industrial/


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

produzir esculturas e pinturas.  

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?  

 



INGLES 

 

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 e o que temos visto na mídia. 

 

Atividade 

 Faça no caderno ou numa folha: 
 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME: 

 DATE:___/__/____CLASS: 

 HEADLINE: título 

 ANSWER: responda: 

 
 

Observe o cartaz abaixo e depois responda as questões: em português  

 

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. Quais palavras você conhece? 
 

6. O cartaz está dividido em duas partes. Quais são? Traduza cada item: 
 

7. Há mais alguma informação que o cartaz deveria dar? Qual? 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

https://nite.taipei/News_Content.aspx?n=DF7975864D2287B4&sms=2084D72CDFD54534&s=385DFAB0D76F52F9 

https://nite.taipei/News_Content.aspx?n=DF7975864D2287B4&sms=2084D72CDFD54534&s=385DFAB0D76F52F9

