
Queridos alunos da EJA, olá! 

Estaremos juntos em mais uma semana de atividades on-line.  Preparamos tudo 

com muito carinho e esperamos que nossas todos estejam aproveitando ao máximo 

este momento de desenvolvimento e aprendizagem.  

Lembramos que estamos trabalhando, mesmo que de longe, então, qualquer dúvida 

pode ser esclarecida por meio de nosso canal oficial (WhatsApp/4066-5534) 

Todas as atividades são pensadas para que você consiga resolver com o máximo 

de autonomia e sem a necessidade de impressão. Utilize recursos disponíveis na 

sua casa e se algo não estiver ao alcance, não tem problema, depois retomaremos 

em sala de aula. Leia tudo com muita atenção e anote toda e qualquer dúvida. 

                                                                            EMEB CANDIDO PORTINARI 
 

MODALIDADE / NÍVEL DE ENSINO: Educação de Jovens e Adultos — 7ª e 8ª SÉRIE                                         

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

SEMANA DE 26/05 A 29/05 

 
OBJETIVOS: 

✓ Ler e interpretar o gênero textual conto; 

✓ Analisar e identificar o gênero textual conto e suas respectivas características; 

✓ Identificar e interpretar a tipologia narração no gênero textual conto; 

✓ Propiciar o desenvolvimento do gosto pela leitura de textos literários. 

✓ Analisar e refletir sobre a escrita da língua padrão por meio da gramática. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

✓ O gênero textual conto faz parte da nossa história e do nosso cotidiano; 

✓ O estudo da gramática é importante e deve ocorrer, pois o aluno conhecendo as estruturas da língua ira utilizá-la 

de maneira mais consciente. 

 

ATIVIDADE(S): 

✓ Leitura e Interpretação de texto; 

✓ Produção de escrita 

✓ Gramática: Pronome pessoal do caso reto e oblíquo.   

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CANDIDO PORTINARI 



PORTUGUÊS 

 

Leia o conto e responda as questões abaixo: 

 

PEDRO MALASARTES E A SOPA DE PEDRAS 
 

Pedro Malasartes, um caipira danado de esperto, estava morto de fome e sem dinheiro algum. 

Precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse o dinheiro suficiente para conseguir comprar 

comida. 

Cansado de perambular em Porrete Armado, o nome do lugarejo em que se encontrava, 

decidiu parar e descansar na porta de um pequeno armazém de secos e molhados; desses 

encontrados no interior e onde é possível comprar de tudo que se pode imaginar. 

Pegou sua viola e começou a cantar uma moda, na esperança de que alguém lhe desse 

alguns trocados. Mas além de nada conseguir, os fregueses que bebiam no balcão quase o 

expulsaram por “incomodar” sua conversa. Eles conversavam sobre uma senhora, Dona 

Agromelsilda, moradora da região e que era conhecida por sua excessiva avareza. 

         A conversa caminhava assim: 

         — Gente, vocês não imaginam como é “unha de fome” aquela Dona Agromelsilda, que mora 

para os lados do estradão da Grota Funda! — disse o dono do armazém. 

         — Unha de fome é pouco! Aquela velha é capaz de não comer banana só pra não ter que 

jogar a casca fora. — completou o segundo, um dos fregueses que bebiam na venda. 

         Um terceiro freguês afirmou: 

         — Aquela velha é tão “pão dura” que nem comida para os coitados dos cachorros ela dá. Os 

bichinhos estão todos passando fome. Magros, magros de dar dó. Acho até que o estômago deles 

já encostou nas costelas. 

         — Está para nascer o homem que conseguira tirar alguma coisa daquela velha. Duvido que 

alguém consiga esta proeza. 

         — Nunca vi coisa assim nesses anos que moro aqui em Porrete Armado. E olha que eu já vi 

coisas com esses olhos que a terra há de comer. — terminou o dono do armazém. 

         Pedro decidiu que era hora de agir, se quisesse comer e ganhar algum dinheiro. Era hora 

também, de dar uma lição naquela velha que o tratara mal da outra vez em que passara por Porrete 

Armado. Dona Agromelsilda era conhecida pelos seus péssimos modos com as pessoas e acima 

de tudo por ser muquirana até o último fio de cabelo. Pedro disse: 

           — Eu aposto o que vocês quiserem como pra mim a velha vai dar alguma coisa de bom 

grado. E mais ainda: Ela mesma é quem vem aqui contar que me encheu de presentes. 

           — Você está ficando doido Pedro Malasartes? Aquela velha, além de não dar nada para 

ninguém, também anda armada com uma baita de uma espingarda. — disse o dono do armazém. 

          — Não se preocupe com isso que é problema meu e eu sei como resolver! Mas, se vocês 

duvidam do que eu disse, porque não apostam comigo, como ela vai me encher de presentes e 

vem aqui contar para vocês? 

          O dono do armazém, rindo muito, respondeu: 

         — Se você conseguir esta proeza, com a velha lhe dando presentes e vindo aqui contar para 

nós, te dou todo o dinheiro que eu ganhar numa semana de trabalho. 

         Os outros dois fregueses, animados com a aposta “jogaram lenha na fogueira” e provocando 

Pedro Malasartes disseram: 

         — Nós dois também apostamos nossos ganhos da semana. Temos certeza de que a velha 

nem vai querer conversa com você. Muito menos te dar algo. Mas se conseguir ganhar e fazer com 

que ela venha nos contar, você ganha o dinheiro que nós conseguirmos nesta semana. 

         Uma dúvida, porém, surgiu e o dono do armazém, o mais malandro dos três queria saber: 

         — Seu Pedro Malasartes, você ganhará nosso dinheiro de uma semana de serviço se 

conseguir que a velha lhe dê presentes e venha nos contar aqui no armazém, mas se você não 



conseguir o que nós três ganharemos? Pelo que sabemos você não tem nenhum dinheiro. Vai 

apostar o que? 

         Pedro muito convicto e com certeza da vitória, respondeu: 

          — Eu trabalharei de graça para vocês três. Uma semana na fazenda de um, outra semana 

na fazenda de outro e por fim uma semana em seu armazém. Combinado? 

         — Combinado! — responderam os três. 

         Pedro tratou de arranjar um panelão fundo, uma sacola, mais algumas coisinhas e partiu para 

a casa da velha a toda velocidade. Para ganhar uma aposta o malandro não poupava esforços e 

nem tinha preguiça. 

         Chegando perto da porteira da casa da velha, que morava numa enorme fazenda, Pedro fez 

um bom fogo, encheu o panelão com a água do riacho, e juntando muitas pedras do chão, jogou-

as na água. Depois ficou de olho no movimento da casa de Dona Agromelsilda. 

         Quando a velha abriu a janela do quarto e viu Pedro fazendo aquele fogareiro, na frente de 

sua fazenda, pensou: 

         — Mas o que será que aquele doido está fazendo na entrada das minhas terras? Vou lá ver. 

Chegando ao local em que Pedro estava, perguntou muito irritada: 

         — Será que dá para o senhor explicar o que está pensando em fazer com todo este fogo na 

frente da porteira de minha fazenda? 

         Pedro que estava de rabo de olho na velha, nem ligou para a malcriação e respondeu todo 

educado: 

        — Boa tarde minha Vó? Tudo bom com a senhora? Estou preparando uma deliciosa sopa de 

pedras. 

       — Sopa de pedras? — respondeu à velha. 

       — Isso mesmo! Uma deliciosa sopa de pedras, receita de minha finada mãe. 

       — E fica boa? 

       — Boa? Fica muito boa! 

         A Velha, sovina como era, pensou em tirar proveito. Pois se a sopa ficasse boa mesmo e com 

a quantidade de pedras que tinha em suas terras, certamente não teria mais despesas com comida, 

pois comeria diversos pratos de pedra, que ela criaria: Pedra assada, pedra frita, pedra cozida, 

pedra ralada, pedra refogada, pedra ensopada, escondidinho de pedra, pedra, pedra, pedra... 

        Fingindo-se muito educada a velha pediu: 

        — Meu filho, quando terminar você dá um pouco para eu experimentar? 

        — Claro minha Vó! 

         Assim, Pedro tratou de jogar mais lenha na fogueira e deixou as pedras cozinharem. 

         Passada uma hora: 

        — O meu filho: Essa sopa sai ou não sai? 

         — Claro que sai minha Vó. Daqui a pouco esta prontinha. É que leva um tempo para cozinhar 

direitinho as pedras. Mas se a senhora tivesse uns legumes para colocar na sopa ela ficava melhor 

ainda. Umas cenouras, umas batatas, umas mandioquinhas, umas abobrinhas, umas beterrabas... 

         A velha faminta como estava, nem pensou duas vezes e disse: 

          — Eu tenho estes legumes todos na horta de casa. Espere um pouco, que eu já volto. E 

tratou de entrar em casa para colher os legumes pedidos pelo Pedro. 

          Pedro pensou: 

          — Ela caiu direitinho. 

          Minutos depois lá estava a velha: 

          — Pronto meu filho. Este tanto dá? 

          — Dá minha Vó. 

         Pedro recolheu os legumes que a velha trouxe. Colocou metade de tudo em sua sacola e a 

outra metade na sopa. 

          Passada mais uma hora, a velha com mais fome, perguntou: 

          — Mas meu filho, esta sopa sai ou não sai? 



         — Tá saindo minha Vó. Tá saindo. Mas a sopa ficaria tão boa se tivesse uma linguiça 

defumada, um paio e uma carninha seca para colocar. 

         A velha ansiosa disse: 

         — Eu tenho tudo isso em casa. Vou lá buscar. — e tratou de buscar tudo que foi pedido. 

         Quando voltou entregou ao Pedro que, novamente, separou dois montes, colocando metade 

na sopa e outra metade em sua sacola. 

         Mais uma hora e a velha já estava verde de fome, quase desmaiando. Isso sem falar na 

fazenda que estava na maior bagunça com as vacas sem ordenha, os bezerros sem leite, as 

galinhas sem os ovos recolhidos. 

         A velha então perguntou: 

         — Menino! Esta sopa não fica pronta nunca? 

         — Tá quase minha Vó. Se a senhora tivesse uns temperos ficaria melhor ainda. Um pouco 

de sal, pimenta do reino, alho, azeite, açafrão, colorau, cheiro verde, cebolinha... 

         Lá foi a velha buscar os temperos pedidos. 

         Quando voltou, tudo se repetiu: Metade foi para a sopa e metade foi para a sacola do Pedro. 

         Depois de mais uma hora, com a velha quase desmaiando: 

         — Meu filho, se esta sopa não sair agora eu desmaio de fome! 

         — Tá prontinha minha vó. A senhora tem uns pratos para poder servir? 

         A velha saiu como um raio para dentro da casa e mais rápido ainda voltou com os pratos e 

colheres. 

         Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Quanto ao seu prato, colocou as partes 

boas da sopa e poucas pedras. Sentou num canto e quando foi comer uma colherada de pedras 

de seu prato, jogou todas elas fora. 

        A velha que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou 

no que viu o Pedro fazer. Então perguntou: 

         — Meu filho, você não vai comer as pedras não? 

         E Pedro, que já havia planejado isto também, respondeu com a maior cara de pau: 

         — Comer pedra minha Vó? Tá doida é? Se eu comer estas pedras todas vou acabar 

quebrando os dentes. 

         Ao dizer isto pegou sua sacola, com as coisas dadas pela velha, e saiu fugindo sem olhar 

para traz, pois ouvia os berros indignados dela correndo atrás do malandro. 

         Quando chegou ao armazém, os três amigos da aposta não acreditaram na história de Pedro. 

Só tiveram a confirmação de tudo que o Pedro dissera, quando a velha chegou ao armazém 

contando que dera para Pedro uma porção de coisas para fazer uma sopa de pedras, mas que era 

na verdade uma sopa de legumes com os ingredientes que ela colheu de sua horta e pertences de 

sua casa. 

         Assim que a velha saiu, Pedro cobrou a aposta e tratou de se mandar. 

         Dizem que está andando pelo mundo até hoje, aprontando e dando golpes nos que tentam 

enganá-lo. 

 
                       Fontes pesquisadas: “Contos Tradicionais Do Brasil” (Folclore) 

Luís Da Câmara Cascudo Editora: Global. 

 

VOCABULÁRIO 

 

Faça a correspondência entre as palavras e seu significado. 
 

( 1 ) Avarenta:  (     ) Contra a sua própria vontade 

( 2 ) Negaceando:  (     ) Esperto 



( 3 ) Matutos:  (     ) Pensando 

( 4 ) Matutando:  (     ) Que não acredita 

( 5 ) Matreiro: (     ) Acomodando 

( 6 ) Incrédula: 
(     ) Pão-duro, unha-de-fome, pessoa que tem apego exagerado ao 

dinheiro 

( 7 ) Arranchando:  (     ) Pessoas do campo 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
01 – Quais são as personagens da história? 
 
02 – Assinale a alternativa correta. No texto "Sopa de Pedras": 

(     ) o narrador participa da história. 

(     ) o narrador somente conta a história. 

 
03 – “Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio pros lados do rio." Por que 

a velha era considerada uma pessoa avarenta? 

 

04 – Qual foi a esperteza do personagem? 

 

05 – Por que, no decorrer da história, a velha atendeu a todos os pedidos de Pedro Malasarte? 

Assinale a alternativa correta: 

( A ) Ela gostou de Pedro e resolveu agradá-lo. 

( B ) Ela ficou curiosa para saber que gosto tinha a tal sopa de pedra. 

 

06 – Qual foi a aposta realizada com os matutos? Para vencer a aposta que Pedro fez com os 

matutos, o que ele precisava conseguir? 

 

07 – O personagem fez realmente uma sopa de pedra? Explique. 

 

08 – Que motivos o personagem teria para fugir? 

 

09 – Pela leitura do texto, NÃO é possível afirmar que Pedro Malasartes 

A) usa a avareza da mulher contra ela mesma. 

B) utiliza-se de artimanhas para atingir seus objetivos. 

C) persuade a velha senhora a doar os ingredientes para a sopa. 

D) desestimula a velha senhora a acreditar na existência da sopa de pedra. 

 

10 – O texto é um conto popular e traz as marcas e expressões próprias da linguagem oral informal. 

Qual passagem que mais demonstra marcas consideradas próprias da linguagem oral informal? 

A) “- Pare com isso e diga logo o que quer – interrompeu a mulher.” 

B) “E o fogo, ó, ia esquentando. E a água, ó, ia fervendo. E a sopa, ó, ia borbulhando.” 

C) “- Sou um pobre viajante faminto e cansado.” 

D) “Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa [...].” 



 

11 – Segundo o texto, é INCORRETO afirmar que a velha senhora 

A) convence Pedro Malasartes a fazer a sopa de pedra. 

B) prepara a sopa de pedra na companhia de Pedro Malasartes. 

C) acredita na existência da “sopa mais deliciosa do mundo”. 

D) interessa-se em aprender a fazer a sopa de pedra. 

 

12 – Assinale a alternativa que apresenta uma opinião do personagem do trecho 
 

A) “Os dois esperavam, sentido aquele cheiro ótimo.” 

B) “Pode escolher o fim. E fica sendo assim.” 

C) “Outros dizem que ela deu uma gargalhada [...].” 

D) “O importante é lavar bem, esfregar bem esfregadinho [...].” 

 

13 – Que adjetivos você utilizaria para explicar como é a personagem Pedro Malasarte? 

 

 (     ) malvado     (     ) esperto      (     ) impaciente      (     ) convincente. 

 

Adjetivos são palavras que dão características aos seres. 

 

14 – Faça a correspondência entre as expressões e seu significado. 

 

( 1 ) "A velha, lá da casa, só espiando".               (     ) Lançando fumaça. 

( 2 ) "E a panela fumegando."                      (     ) vontade de provar. 

( 3 ) "E tratou de se mandar o mais depressa que pôde."   (     ) Observando. 

( 4 ) "Daí a pouco a velha já estava com água na boca!" (     ) Fugir. 

 

15 – “Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta." 

Por que o autor repetiu a palavra cozinha nessa frase? O que ele quis mostrar? 

 

16 – No texto, aparecem nomes como Pedro Malasarte e Chico Charreteiro que são escritos com 

letras maiúsculas. Por que estes nomes são escritos desta maneira? 

 

17 – Você considera o título do conto adequado? Por quê? 

 

18 – Reescreva outro final para o conto Sopa de Pedras. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



ESTUDANDO O GÊNERO TEXTUAL 

 

E você gostou da história? Já ouviu alguma história do matuto Pedro Malasartes? O texto 

“Sopa de Pedras” é um conto popular. Você sabe o que é um conto? Quais as características desse 

gênero textual?  

 

Gênero Textual: Conto / Tipologia: Narração  
 

O Conto é uma narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. 

Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. 

Os maiores contistas brasileiros são: Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond 

de Andrade, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. 

Estrutura do Conto 

A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado 

por apenas uma história e um conflito. 

Sua estrutura está dividida em três partes: 

• Introdução: apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma 

breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. 

• Desenvolvimento: formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se 

desenrola o desenvolvimento da ação. 

• Clímax: encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. 

Elementos do Conto 

Os elementos que constituem o conto são: 

1. Espaço 

Local em que se desenvolve a narrativa seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem 

narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama, deve ser um espaço reduzido. 

2. Tempo 

Designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em: tempo cronológico (exterior) 

e tempo psicológico (interior). 

3. Foco Narrativo 

Trata-se do narrador, sendo classificados em: 

• Narrador observador: conhecedor da ação, mas não participante. 

• Narrador personagem: o narrador é um dos personagens. 

• Narrador onisciente: conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. 

Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em 

primeira pessoa, nesse caso, quando surge o narrador-personagem. 

4. Personagens 

Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas, dependendo do foco em: personagens 

principais ou personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos 

personagens. 

https://www.todamateria.com.br/narrador-observador/
https://www.todamateria.com.br/narrador-personagem/
https://www.todamateria.com.br/narrador-onisciente/


5. Diálogo 

Elemento essencial do conto, os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. 

Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. 

Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados 

em: diálogo direto, indireto e interior. 

6. Epílogo 

Corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou 

enigmático da ação. 

Tipos de Contos 

Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam: 

• Contos Realistas 

• Contos Populares 

• Contos Fantásticos 

• Contos Eróticos 

• Contos de Terror 

• Contos de Humor 

• Contos Infantis 

• Contos Psicológicos 

• Contos de Fadas 

Disponível em https://www.todamateria.com.br/conto/ 

 

Complete a tabela abaixo utilizando o conto Sopa de Pedras: 

 

Título:  

Autor ou quem reconta:  

Gênero Textual:   

Tipologia:  

Tipo de Narrador:  

Personagem principal:  

Personagens secundários  

Características do personagem principal:  

Lugar onde se passa a história:  

Enredo (trama):  

Desfecho (clímax) da história:  

 

ESTUDANDO A GRAMÁTICA 

 
1) Troque o termo em destaque por pronomes pessoais do caso oblíquos, como nos modelos 

abaixo: 

 

 

Vou convidar meu irmão. 

Vou convidá-lo. 

 

Prepararam a ceia. 

Prepararam-na. 

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


 

a) Preciso chamar os adultos. 

____________________________________ 

 

b) Vou entregar o bilhete. 

____________________________________ 

 

c) Preciso ver as panelas. 

____________________________________ 

 

d) Necessito copiar a lição. 

____________________________________ 

 

e) Fiz as tarefas apressadamente. 

____________________________________ 

 

 

a) Pegaram a flor. 

____________________________________ 

 

b) Eles viram os patos. 

____________________________________ 

 

c) Deixaram a borracha cair. 

____________________________________ 

 

d) Convidaram as colegas. 

____________________________________ 

 

e) Enviaram um convite ao pai. 

____________________________________ 

 

Convidei os meninos. 

Convidei-os. 

 

a) Quebrei um prato. 

____________________________________ 

 

b) Lavei as roupas. 

____________________________________ 

 

c) Vi a menina. 

____________________________________ 

 

 

Vou dar a eles um queijo. 

Vou dar-lhes um queijo. 

 

a) Enviei a elas um buquê. 

____________________________________ 

 

b) Dei a ele um cartão. 

____________________________________ 

 

c) Ofereci a ela um copo de suco. 

____________________________________ 

  

 

  

2)  Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes pessoais do caso reto: 

  

a) O cacique era o líder. 

____________________________________ 



 

b) Os pássaros voam. 

____________________________________ 

 

c) As flores murcharam. 

____________________________________ 

 

d) Vitória amava o sol. 

____________________________________ 

 

e) As crianças correm. 

____________________________________ 

 

f) João não estudou. 

____________________________________ 

 

g) A rosa floresceu. 

____________________________________ 

 

h) Pedro e Marcos são primos. 

____________________________________ 

 

i) O menino chorou muito. 

____________________________________ 

 

j) Os curumins nadaram. 

____________________________________ 

  

3) Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto: 
 

a) _________ admiro a serra do mar. 

b) _________ admiras a serra do mar. 

c) _________ admira a serra do mar. 

d) _________ admira a serra do mar. 

e) _________ admiramos a serra do mar. 

f) _________ admirais a serra do mar. 

g) _________ admiram a serra do mar. 

h) _________ admiram a serra do mar. 

i) _________ leio a carta. 

j) _________ lês a carta. 

k) _________ lê a carta. 

l) _________ lê a carta. 

m) _________ lemos a carta. 

n) _________ ledes a carta. 

o) _________ lêem a carta. 

p) _________ lêem a carta. 



 ATIVIDADES REFERENTES À MATEMÁTICA DA EJA II 7ª/8ª SÉRIE 

ATIVIDADE 1:  Auto correção das atividades da primeira semana 
OBJETIVO: Enxergar seus próprios erros e perceber que é capaz de identificá-los. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá meus alunos queridos espero que estejam bem, nesta semana começaremos nossa 

atividade com a correção das primeiras atividades de matemática que passei para vocês , assim como fazíamos na 

sala, qualquer dúvida me chamem no Whats.  

RESOLVA: 
1) Uma torneira despeja 50 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão 
despejados por essa torneira em 30 minutos? 
(X) 150 litros                                                      (   ) 210 litros 
(   ) 130 litros                                                     (   ) 230 litros 
 
2) Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são 
necessárias para produzir 25 ventiladores? 
(X ) 150 peças                                                    (   ) 215 peças 
(   ) 130 peças                                                    (   ) 236 peças 

   
3) Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas, levará para engarrafar 
4.000 refrigerantes? 
(   ) 2 horas                                                      (   ) 6 horas 
(   ) 4 horas                                                      (X ) 8 horas 
 
4) Um pomar com 15 árvores rende 260 frutas. Se houvessem 33 árvores no pomar com o 
mesmo rendimento, quantas frutas conseguiriam? 
(   ) 570 frutas                                                     (X ) 572 frutas 
(   ) 580 frutas                                                     (   ) 582 frutas 
 
5) Uma mãe recorreu a bula para verificar a dosagem de um remédio para seu filho. Na bula a 
recomendação era de 5 gotas para cada 2 kilos. Se a mãe ministrou 30 gotas, quantos kilos tem 
o filho? 
(X ) 12 kilos                                                    (   ) 24 kilos 
(   ) 16 kilos                                                    (   ) 76 kilos 
 
6) Com 14 litros de tinta podemos pintar uma parede de 35M². Quantos litros são necessários 
para pintar uma parede de 15M²? 
(   ) 5 litros                                                     (   ) 8 litros 
(X ) 6 litros                                                     (   ) 9 litros 
 
7) Para obterem 28 kilos de farinha são necessários 40 kilos de trigo. Quantos quilogramas do 
mesmo trigo são necessários para obterem 7 kilos de farinha? 
(   ) 8 kilos                                                      (X ) 10 kilos 
(   )12 kilos                                                     (   ) 14 kilos 
 
8) Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirão em 1 hora, 
lembrando que 1 hora são 60 minutos. 

     (   )  260 peças                                                  ( X) 240 peças 
(   ) 280 peças                                                   (   ) 220 peças 
 
 
9) Agora preencha as tabelas e resolva a situação problema: 
 
a) Uma padaria produz 100 pães a cada quatro horas. Sabendo que ela fica 16 horas aberta, 
quantos pães ela produz durante um dia de trabalho? 

Pães Horas  4X=100.16 



100 4  4X=1.600 

X 16  X=1600: 4 

   X=400 

Resposta: Produzirá 400 pães 
 
b) Uma moto percorre 240 KM utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para 
percorrer 360 KM? 

KM Litros  240X=360.20 

240 20  240X=7.200 

360 X  X=7.200:240 

   X= 30 

Resposta: Precisará de 30 litros de gasolina 
 
c) Cinco galinhas botam 10 ovos por dia. Quantos ovos botam 12 galinhas? 

Galinhas  Ovos   5X=10.12 

5 10  5X=120 

12 X  X=120:5 

   X=24 

      Resposta: Doze galinhas botam 24 ovos por dia 

 

d) Uma empresa consegue colocar 420 doces dentro de 6 caixas. Quantos doces cabem      
em 10 caixas? 

Doces  Caixas   6X=420.10 

420 6  6X=4.200 

X 10  X=4.200:6 

   X= 700 

Resposta: Cabem 700 doces 
 
e) Abrimos 32 caixas e encontramos 16 bombons. Quantas caixas iguais necessitam para 
obter 385 bombons? 

Caixas  Bombons   16X=385.32 

32 16  16X=12.320 

X 385  X=12.320:16 

   X= 770 

Resposta: Necessitam de 770 caixas. 
 
f) Se 10 metros de tecido custam R$50,00, quanto custará 32 metros? 

Metros  R$  10X=50.32 

10 50  10X=1.600 

32 X  X=1.600:10 



   X= 160 

Resposta: Custará 160,00 Reais 
 
g) Com 14 litros de leite é produzido 3 Kilos de manteiga. Quantos litros serão necessários 
para obter 9 Kilos de manteiga? 

Litros Kilos   3X=14.9 

14 3  3X=126 

X 9  X=126:3 

   X= 42 

 
Resposta: Serão necessários 42 litros de leite. 

 

OBJETIVO: 

• Compreender o conceito de equações de 1º grau; 

• Sistematizar e resolver novos desafios resolvendo as equações por meio de operações matemáticas; 

• Resolver e reconhecer linguagens algébricas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As atividades propostas trazem a possibilidade do aluno reconhecer a inter – relação entre 

vários campos da matemática e desta com outras áreas.  

Com base nas atividades da aula anterior, daremos continuidade as atividades de equações de primeiro grau. 

VAMOS RELEMBRAR 

 

 

ATIVIDADE 1: Resolva as equações a seguir: 

A) 8X+12=4X+20 B) 9X+3X=40+8 C) 7X+30= -3X+60 

D) 12X+50= 6X+80 E) 19+3X= -2X+94 F) -26+20+4X=3X 

G) 16X+14=6X=+54 H)20X+5X=50+25 I) 9X-12=3X+36 

 

ATIVIDADE 2 



Nas equações a seguir identifique o primeiro, o segundo membro e a incógnita  da equação, já 

comecei agora é com vocês 

2x+13=11 1º Membro: 2x+13 

 2º Membro: 11 

 Incógnita: X 

 

6x+2x=16 1º Membro: 

 2º Membro:  

 Incógnita:  

 

5x=45 1º Membro: 

 2º Membro:  

 Incógnita:  

 

2x+3x=40+15 1º Membro: 

 2º Membro: 

 Incógnita: 

 

15X-3X=24 1º Membro: 

 2º Membro:  

 Incógnita:  

 

21+10+3X=52 1º Membro: 

 2º Membro:  

 Incógnita:  

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 7ª/8ª SÉRIE 
OBJETIVO 



• Analisar o contexto histórico em que surgem os regimes totalitários no século XX 

• Caracterizar o contexto político, social e econômico que possibilitou o surgimento de regimes totalitários entre 

as duas guerras mundiais; 

• Reconhecer as diferenças entre o totalitarismo e autoritarismo; 

• Compreender a importância da política para nosso cotidiano. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O estudo deste tema permitirá que o aluno faça uma análise dos aspectos fundamentais da História do mundo 
durante o século XX. 

Além de perceber questões trazidas desde essa época para a sociedade como  por exemplo  o preconceito na 
atualidade. 

ATIVIDADE 1  
 

➢ Leitura e compreensão do texto 
 

ENTRE DUAS GUERRAS: A ASCENÇÃO DOS REGIMES TOTALITÁRIOS 

Na maior parte da Europa a crise econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial era 
grande. Alguns governos não conseguiam diminuir a situação de miséria em que a população se 
encontrava. Era o caso, por exemplo, da Alemanha, da Itália e da Espanha. 

Nesse contexto, surgiram líderes políticos que propunham a adoção de medidas autoritárias 
para solução dos problemas sociais e econômicos. 

Impondo-se pela força, esses líderes implantaram governos totalitários em seus países: 
Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e Franco na Espanha. 

À partir da década de 1920, em diversos países da Europa instalaram-se governos 
totalitários. A formação desse tipo de governo foi estimulada pela crise social e econômica 
resultante da Primeira Guerra Mundial. No caso da Alemanha, foi significativo o teor do Tratado de 
Versalhes assinado após o conflito entre as potências vencedoras e o governo alemão. A aplicação 
das cláusulas do tratado representava um peso muito grande para a economia da Alemanha, com 
perda de territórios e outras imposições consideradas humilhantes por muitos alemães. 

No caso da Itália, os problemas mais graves daquele momento eram o desemprego e a 
estagnação econômica; a instabilidade política, por sua vez, contribuía para criar na população a 
impressão de incapacidade, por parte do governo, de resolver os problemas do país. 

Tanto na Alemanha quanto na Itália, grupos políticos pregavam ideias socialistas, essas 
ideias tinham receptividade entre os intelectuais e operários, mas causavam medo entre os 
membros da burguesia e das camadas médias urbanas. 
Essa situação continha os elementos que favoreceram a implantação do fascismo na Itália e do 
nazismo na Alemanha. Esses foram os grandes regimes totalitaristas do século XX, embora 
existam estudiosos que apontem a existência de outros governos totalitaristas ao longo da história, 
como o Khmer Vermelho, que governou o Camboja de 1975 a 1979, e o atual regime da Coreia do 
Norte. 

Apesar das diferenças ideológicas, existem algumas características em comum entre os 
regimes totalitários, mas é importante frisar que cada um dos regimes totalitários possuía 
características que eram peculiares a si exclusivamente. As características em comum eram: 

✓ Culto ao líder: O líder era reverenciado em todos os regimes, e imagens deles eram 

espalhadas em todo o país. Engradeciam a pessoa chefe de Estado e suas realizações. Isso 

levou ao mito do chefe (Duce em italiano e Füher em alemão) 

✓ Censura: os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas 

pelo governo. A existência de opositores também era proibida e eles eram calados à força. 

✓ Supressão dos partidos políticos: Nos regimes totalitários, somente existia o partido do 

governo. Todos os outros eram proibidos. 

✓ Enfraquecimento ou suspensão: do poder legislativo e estabelecimento de um governo 

ditatorial. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/genocidio-cambojano.htm


✓ Criação de inimigos internos e/ou externos: a retórica totalitária criava inimigos 

internos/externos, e o combate a esses grupos justificavam a tomada de medidas 

extremamente autoritárias. 

✓ Nacionalismo: exaltação de tudo quanto era próprio da nação. Em consequência disso, toda 

a política interna do país era subordinada ao desenvolvimento do poder nacional. 

✓ Heroísmo: a força e a fé eram vistas como valores superiores à própria razão. 
✓ Racismo: Os nazistas consideravam a “raça ariana” a única raça pura e, por isso, a única 

capaz de aperfeiçoamento do gênero humano. Sob esse princípio Hitler mandou perseguir 

os judeus da Alemanha e, mais tarde, eliminá-los, juntamente com os judeus dos países 

dominados. Ele desprezava também, ciganos e eslavos; estes segundo ele deveria ser 

reduzido e dominado pelos alemães. 

✓ Expansionismo: A conquista de novas terras pelos alemães era justificada ideologicamente 

pela necessidade de “espaço vital” para que a raça ariana pudesse se multiplicar. Mussolini 

também tinha ambições expansionistas, concretizadas com a invasão da Abissínia (atuais 

Etiópia e Eritréia). 

✓ Corporativismo: Os sindicatos deveriam desaparecer dando lugar às corporações, ou seja, 
organismos que reunião patrões e empregados, cuja função era administrar a economia do 
país sob o controle do Estado. 
Os regimes totalitários, além disso, promoviam a centralização do poder no líder ou no 

partido, doutrinavam ideologicamente sua população, promoviam o terror para intimidar os 
opositores etc. 

No Brasil não existiu nenhum governo que possa ser classificado como totalitário, mas, ao 
longo de nossa história, existiram governos autoritários. Um primeiro exemplo de governo 
autoritário foi o Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas e que se estendeu de 1937 a 1945. 
Outro regime autoritário na história de nosso país foi a Ditadura Militar, implantada por meio de 
um golpe e que se estendeu de 1964 a 1985. 

 

Para ajudar em seus estudos assista ao vídeo: 

 Resumo de História: Nazismo e Fascismo- Período entre duas Guerras. 

No site: https://youtu.be/Mzb-TIfKeW0 

 
 
OBJETIVO:  

• Ampliar o vocabulário; 

• Compreensão do texto; 

• Analisar contexto histórico mundial; 

• Reconhecer as diferenças entre totalitarismo e autoritarismo. 
  

CONTEXTUALIZAÇÃO:  
Após a leitura do texto, os alunos terão um entendimento maior do que significou o fim da Primeira Guerra 

Mundial para muitos países e como estes ficaram. As questões a seguir fará com que os alunos analisem questões de 
extrema importância para a Europa da época e faça um parâmetro com os dias atuais. 

 
ATIVIDADE 1 
  

➢ Na segunda atividade iremos pesquisar o significado de algumas palavras para ficar mais 
fácil o entendimento do texto. 
 

BURGUESIA  

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/era-vargas-estado-novo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/revolucao-ou-ditadura-militar.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/golpe-militar-1964-inicio-ditadura.htm
https://youtu.be/Mzb-TIfKeW0


CLÁUSULA  

DITATORIAL  

ESTAGNAÇÃO  

SOCIALISTAS  

 
ATIVIDADE 2 
 

➢ Após a leitura do texto aponte o que mais te chamou a atenção nas características dos 
regimes totalitários; 

➢ Você percebe alguma semelhança com os dias atuais? 
 
ATIVIDADE 3 
 

➢ Leia o trecho a seguir e reflita depois 
 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 

espírito de fraternidade.” 

Fonte: https://direitoshumanos.usp.br 

 
➢ Os regimes totalitários surgiram antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se 

eles existissem hoje, que direitos eles estariam ferindo? 
➢ Em sua opinião qual é o aspecto mais importante defendido por esse artigo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos? 
➢ Em sua opinião, o artigo acima está em vigor, funciona na realidade?  

 
BIBLIOGRAFIA  
https://brasilescola.uol.com.br 
https://direitoshumanos.usp.br 
https://novaescola.org.br 
https://educacaoescola.uol.com.br 
PILETTI, Nelson. História do Ensino Fundamental. 1. ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
GEOGRAFIA 

OBJETIVOS: 

✓ Compreender os conceitos relacionados aos movimentos migratórios, identificando suas dinâmicas e 
diferenciando os deslocamentos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

✓ Ao estudar a respeito das regiões, é importante compreender o processo migratório, suas causas e 
consequências.  

✓ Muitas pessoas conhecidas por nós, já migraram de cidade, estado ou mesmo país. Isso significa que elas, hoje, 
moram em um lugar, mas já moraram em outra localidade no passado. 

✓  

 
ATIVIDADE(S):  

✓ Ler, compreender texto e responder questões.  

https://direitoshumanos.usp.br/
https://brasilescola.uol.com.br/
https://novaescola.org.br/
https://educacaoescola.uol.com.br/


____________________________________________________________________ 

 
 As pessoas se mudam. Elas vão, elas vêm. Tudo isto é migração. Quando elas vão, 

são emigrantes. Quando elas chegam, são imigrantes.  Todos são migrantes dentro dos 

movimentos migratórios. 

         Migração é o ato de deslocamento feito pela população, podendo ser uma troca de 

país, estado, município e até mesmo, de residência. Estes movimentos migratórios sempre 

ocorreram, desde o início da humanidade.  

Para entender melhor os movimentos migratórios, alguns conceitos devem ser apreendidos, 

como a diferença entre imigrante e emigrante. Veja agora de outra forma, para não esquecer: 

• Imigrante – ele está chegando (entrando) em um determinado local para ali viver. 

• Emigrante – ele está deixando (saindo) de um lugar que ele residia para morar em 

outro local. 

Vamos entender melhor com um exemplo: Eu estou morando no Brasil e me mudo para a 

Itália. Para os brasileiros, eu serei um emigrante. Para os italianos, eu serei um imigrante, ok? 

 

AS CAUSAS DA MIGRAÇÃO 

O que levam as pessoas a se mudarem? 

• Melhores condições de vida; 

• Perseguições (políticas, religiosas ou raciais); 

• Emprego; 

• Estudo; 

• Saúde; 

• Crise econômica; 

• Desastres Ambientais; 

• Guerras; 

• Entre outros. 

 



 

ATIVIDADE  

1- Escreva a resposta no seu caderno. 

a) Veja na imagem uma fotografia histórica, do navio 

Kasato Maro, do Japão, que no ano de 1908 trouxe o 

primeiro grupo de japoneses para o Brasil. Na chegada 

eles eram emigrantes ou imigrantes? 

b) E na partida, lá no Japão, eles eram emigrantes ou imigrantes? 

 

 

2- Agora vamos ver a imagem que 

o Google publicou em homenagem 

à Rachel de Queiroz mostrando 

um forte movimento migratório 

para as regiões Norte e Sudeste. 

Isso muito bem relatada na obra 

literária da autora, intitulada “O 

Quinze”, que retrata a grande seca na região Nordeste, em 1915. A própria Rachel de Queiroz foi 

uma migrante que fugiu da seca no Ceará e foi morar no Rio de Janeiro naquela época. 

Então, dentro deste contexto, um habitante nordestino que migrou para São Paulo é um emigrante 

ou imigrante?  

 

Referências: 

https://blogdoenem.com.br/movimentos-migratorios-geografia-enem/ 
 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais -  
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS 

PROFESSORA KELE 

 

A ÁGUA PARTE 3 
OBJETIVO: PROPICIAR AO ALUNO O CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E OS CUIDADOS. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A ÁGUA RECURSO ESGOTÁVEL; ÁGUA PRESERVAÇÃO E USO CONSCIENTE. 

 

ATIVIDADE: 

LEIA O TEXTO SOBRE A ÁGUA E RESPONDA EM SEU CADERNO OU EM FOLHAS QUE 

DEVERÃO SER GUARDADAS, PARA VISTO POSTERIOR. 

FONTE:  https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua 

 

 

https://blogdoenem.com.br/movimentos-migratorios-geografia-enem/
https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais


DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA TERRA 

O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97,5% 

dessa quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. 

  A água doce representa apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma: 68,9% em geleiras e 

calotas polares 

• 29,9% em águas subterrâneas  

• 0,3% em rios e lagos  

• 0,9% em outros locais, como pântanos e umidade do solo. 

• É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Em 

alguns lugares da Terra há grande disponibilidade de água doce, em muitos outros, a escassez de 

água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos. 

       O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, com aproximadamente 

13,7%. Sobre a hidrografia brasileira podemos destacar o rio Amazonas, maior rio em volume de 

água do mundo, e o Aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA OS SERES VIVOS 

      Os seres vivos no planeta necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes 

funções, por exemplo, regular a temperatura, dissolver substâncias, transportar materiais, eliminar 

resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimento, como nas plantas com a realização da 

fotossíntese. 

       A água também faz parte da composição dos seres vivos. Nos alimentos, a quantidade de água 

pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino que é formado por 95% de 

água. A água-viva é uma espécie animal em que 98% do peso do seu corpo corresponde à água. 

POR QUE A ÁGUA É TÃO IMPORTANTE? 

     A água é importante, pois através dela a vida no planeta é mantida. Ela é responsável por: 

hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento de 

atividades pelos seres humanos. 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O PLANETA 

       A água no planeta forma os ecossistemas aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e 

pequenos corpos de água, permitindo a existência de diferentes tipos de animais e viabilizando as 

relações ecológicas. Por exemplo, o fito plâncton marinho, minúsculo organismo que vive nos 

oceanos, é capaz de produzir grandes quantidades de oxigênio. 

        A água que se infiltra no solo é responsável pela sua umidificação. Isso favorece o crescimento 

e desenvolvimento da vegetação. No meio ambiente, a água é capaz de regular a temperatura, 

pois torna a sensação térmica mais agradável. Quando a energia solar chega à superfície terrestre 

parte da energia é gasta ao aquecer oceanos e rios. 

USOS DA ÁGUA: PRINCIPAIS FORMAS DE APROVEITAMENTO 

     A maior parte da água disponível para utilização no planeta é utilizada na agricultura. Cerca de 

69% de água é usada na irrigação. Em torno de 22% do consumo de água é destinado às indústrias. 

A água faz parte dos produtos, é utilizada para resfriar e gerar vapor, limpar ambientes, entre outras 

utilidades. 

     A água potável, que representa uma parcela de 8% do consumo, é a que abastece as nossas 

casas e está presente no nosso dia a dia. Ela é indispensável, pois usamos para beber, para o 



preparo das refeições, para a higiene pessoal e doméstica, ou ainda para a pesca, transporte, 

produção de energia elétrica, irrigação etc. A água ainda é utilizada para produção de energia 

elétrica. O potencial hidráulico da água é aproveitado pelas usinas hidrelétricas para conversão de 

energia. 

QUESTÕES 

1) Como é feita a distribuição da água no planeta? 

2) Qual é o rio brasileiro com maior volume de água no mundo? 

3) Qual é a importância da água para os seres vivos? 

4) Como a água é importante para a vegetação? 

5) Fale com suas palavras o que é água potável? 

 

INGLÊS 

Objetivo 

Reconhecer as frutas;  

Aprender os números ordinais e como os escreve. 

Contexto 

Ampliar o vocabulário relacionado ao dia a dia do aluno. 

 

F R U I T S (frutas) 

 

BANANA: banana  ORANGE: laranja  APPLE: maçã 

PINEAPPLE:  abacaxi STRAWBERY: morango GRAPE: uva 

PEAR: pêra   PAPAYA: mamão 

TANGERINE: mexerica LEMON: limão  MELON: melão 

 

P.S. (obs.): CARICA PAPAYA: mamão formosa  

 

ATIVIDADE 1 – o aluno deverá associar à fruta em inglês  correta e identificar a letra inicial 

em inglês que falta. 

1) Associe corretamente à fruta em inglês e preencha a lacuna com a letra inicial. 

A) morango    (    ) ___ r a p e 

 

B) uva     (    ) ___ r a n g e 

 

C) limão    (    ) ___ a n g e r i n e 

 

D) laranja    (    ) ___ t r a w b e r r y 

  

E) mexerica    (    ) ___ e m o n 

 

F) maçã    (    ) ___ p p l e 

 

ATIVIDADE 2 – o aluno deverá responder em inglês ou assinalar a partir da afirmação que lhe for 

dada. 

 



2) Usando o vocabulário das frutas responda o que se pede em INGLÊS.  

 

a) Fruta que popularmente o macaco adora. R.:_________________________. 

 

b) Faz-se limonada. R.:______________. 

 

c) Ao amadurecer é vermelho. É o sabor mais consumido para iogurtes. 

R.:_________________. 

 

d) É usada para fazer o vinho tinto ou branco. R.:_________________________. 

 

e) Assinale algumas frutas que são mais comums para recheio de bolo.  

 

(    ) orange  (    ) pineapple (    ) strawberry     (    ) papaya 

 

SUGGESTION (sugestão) 

 

Neste link você encontra a pronúncia de algumas frutas que trabalhamos aqui, entre outras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn_of5wAXec 19/5 18:45 

  

O R D I N A L   N U M B E R S 

 

Até agora nós vimos números para contar. Na atividade desta semana vamos aprender os 

números ordinais em inglês. Eles mostram a sequência e existe a forma de escrevê-los e 

representá-los. 

 

Exemplo: 5º dia útil (5th business day) Eu não falo dia 5 útil, mas sim quinto dia útil, usando 

o ordinal quinto.  

 

Vamos ver até o ordinal 5: 

 

1st  - first: primeiro (a) 

2nd – second: segundo 

3rd – third: terceiro (a) 

4th – fourth: quarto (a) 

5th – fifth: quinto (a)  

 

P.S. (Obs.): a palavra último(a) que também representa uma sequência é: last. 

 

ATIVIDADE 4 – o aluno deverá escrever em inglês a posição da figura. 

 

4) Escreva em inglês a posição da figura em destaque.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn_of5wAXec


a)      R. : ______________ 

b)                                 R. : _________________. 

c)     R. : __________________. 

d)               R. : __________________. 

 

ATIVIDADE 5 – o aluno deverá assinalar a resposta correta de acordo com a ordem das músicas 

com mais buscas na internet no Brasil, segundo o site www.vagalme.com.br .19/5 19:00. 

 

 

5) De acordo com o TOP 100 do site Vagalume, assinale a resposta correta em inglês. 

 

a) A canção Don´t Start Now, Dua Lipa, ocupa qual lugar no TOP 100? 

 

(     ) fourth  (     ) last  (     ) first  

 

b) A canção Memories, Maroon 5, ocupa qual lugar no TOP 100? 

 

(     ) third  (     ) fifth  (     ) first 

 

c) A canção Believer, Imagine Dragons, ocupa qual lugar no TOP 100? 

 

(     ) second  (     ) last  (     ) fifth 

 

      

 



ARTES 

OBJETIVOS: APRECIAR TRABALHOS DE VAN GOGH, PERCEBER A INFLUÊNCIA DE EXPRESSOES E 

SENTIMENTOS EM OBRAS ARTÍSTICAS 

CONTEXTUALIZAÇÃO: DANDO CONTINUIDADE AO NOSSOS ESTUDOS SOBRE O ARTISTA HOJE 

TRATAREMOS DE APROFUNDAR SOBRE COMO OS SENTIMENTOS VIVENCIADOS INFLUENCIARAM SUA 

OBRA 

Van Gogh expressões e sentimentos 

Van Gogh retorna para a casa dos pais, onde pouco tempo depois tem que lidar com a morte do 

pai, em 1885, no mesmo ano em que pinta “os comedores de batata”, com tons escuros e ambiente 

sombrio.  Pouco tempo depois, é acolhido por seu irmão Théo em paris, que agora dirige a galeria 

Goupil, onde van Gogh teve seu primeiro emprego. Conhece pintores como Pissardo, Degas, 

Gaughin e Seurat e, em dois anos, pinta 200 quadros, entre eles o “auto retrato” (1887). 

 

Imagem do quadro: os comedores de batata Van Gogh 1885 

Agora anote as perguntas e responda no seu caderno de artes:  

1 . Van Gogh já tem tendências à depressão e solidão. Quando volta a morar com os pais, o que 

acontece de trágico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. De certa forma, em sua pintura, Van Gogh expressa seus sentimentos em relação à morte do 

pai. Como isso acontece? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Observe a expressão das pessoas na obra “comedores de batatas”. O que você percebe? 

______________________________________________________________________________ 



4. Os rostos nas obras de arte transmitem sentimentos e emoções, observe os quadros a seguir e 

anote no seu caderno qual sentimento transmitem: 

 

Quadro 1 : o grito ( edward munch ) que sentimento transmite: 

______________________________________________________________________________ 

 

Quadro 2: o almoço dos barqueiros Pierre - Auguste Renoir que sentimento transmite: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Em uma folha de seu caderno de artes, desenhe de um lado apenas os rostos que expressem 

os seguintes sentimentos: alegria e medo, veja o exemplo:  

 

Links das Imagens:  

https://www.saiacomarte.com/obra/comedores-de-batatas/ 

http://quadrosdecorativos.net/quadros-famosos-conheca-obras-mais-famosas-de-todos-os-tempos/ 

https://www.todamateria.com.br/pinturas-famosas-do-mundo/ 

https://www.saiacomarte.com/obra/comedores-de-batatas/
http://quadrosdecorativos.net/quadros-famosos-conheca-obras-mais-famosas-de-todos-os-tempos/
https://www.todamateria.com.br/pinturas-famosas-do-mundo/

