
EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 6ª SÉRIE 

De 01/06 a 05/06/2020 

NOME: __________________________________________________ 

INGLÊS – PROFESSORA ANA PAULA 

Objetivos: 

 Revisar e aprofundar conceitos  já  estudados anteriormente 

 Exercitar a  pronúncia e a escrita dos  números de forma  adequada 

 Aprofundar  e  ampliar conhecimentos  na   Língua Inglesa 

 Revisar, identificar  e  escrever  por  extenso os números de  1   a  30    na  Língua 

Inglesa 

 

 

Contextualização: 

 Revisar, e  recordar  vocabulário da  Língua Inglesa,  já  abordados  nas   

aulas   anteriores 

 

 

ATIVIDADE: 

 

Releia   sobre   os  números, e  se   puder, assista  também   aos   vídeos,  das   aulas   

anteriores. 

Reveja   a  escrita  dos  números  de  um a  vinte  na   Língua Inglesa: (Não  é necessário 

copiar novamente) 

 

Números/ Numbers: 

1. one 



 

 

2. two 

3. three 

4. four 

5. five 

6. six 

7. seven 

8. eight 

9. nine 

10. ten 

 

 

11. eleven 

12. twelve 

13. thirteen 

14. fourteen 

15. fifteen 



16. sixteen 

17. seventeen 

18. eighteen 

19. nineteen 

20. twenty 

 

 

Releia  os números na  Língua Inglesa   em   voz   alta, quantas vezes  achar 

necessário. 

 

 

 

 Agora, copie  e  responda  em seu  caderno: 

 

 

1. Observe, a  partir   do  número 20– twenty , iremos  repetir   números que   já  

aprendemos  anteriormente, veja : 

 

 

20 – Twenty 

21 – Twenty – one 

22 – Twenty  – two 

23 – Twenty - three 

 

 

 Agora   é    a   sua  vez,  continue  escrevendo  os  números  por   extenso, em  inglês: 

 



 

 

24 –  

 

 

25 –  

 

 

26 – 

 

 

27 –  

 

 

28 –  

 

 

29 -   

 

30 – Thirty  

 

31 –  

 

 

32 –  

 

 

33 –  

 

 

34 –  

 



 

35 –  

 

 

36 –  

 

 

37 – 

 

 

38 – 

 

 

39 – 

 

 

GEOGRAFIA -  PROFESSORA DANIELE 

 

Gabarito de 18.04.2020 a 22.05.2020 

Objetivo da atividade: Incentivar e aprimorar a autocorreção. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos corrigir a atividade tendo como base 

as informações passadas pela professora. 

 

1) Pesquise sobre IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

Resposta: Pessoal 

 

Atividade para semana de 25.05.2020 a 29.05.2020 

Objetivo da atividade: Compreender o IDHI. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as informações 

disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para aprofundamento 

da aula. 



Atividade: Aula 8 - Leia com atenção e responda as questões. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma unidade de medida utilizada para aferir o 

grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e 

renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a questão 

econômica ocorreu pela primeira vez em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Esse indicador foi criado pelo paquistanês Mahbub Ul Haq e pelo 

indiano Amartya Sem. 

A utilização das variáveis educação, saúde e renda permite uma comparação com praticamente 

todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinado país 

frente a essas importantes demandas. 

O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de zero, menor é o 

indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são 

as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH zero ou um. 

 O Brasil figura na posição 79ª, com um IDH de 0,761. 

Importância dos Indicadores 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baseia-se em três principais 

indicadores: Educação, Saúde e Renda. A importância desses indicadores é a abrangência que 

eles possuem, pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, são 

alcançados por uma dessas variáveis. 

O indicador educação refere-se à quantidade média de anos de estudo de uma população. 

Entende-se que, quanto maior for o tempo de permanência de uma população na escola, melhores 

serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra ainda o 

comprometimento dos gestores com o futuro de sua nação, na medida em que esse indicador 

reflete-se diretamente no desenvolvimento das futuras gerações. Assim, as políticas de Estado 

para matricular todas as crianças e adolescentes nas escolas e diminuir as taxas de evasão e 

repetência, por exemplo, visam à melhora da posição do país nesse tipo de indicador. 

 

Limitações dos indicadores 

 
O índice de desenvolvimento humano (IDH) possui como elementos norteadores os indicadores 

de saúde (expectativa de vida), educação (anos de escolaridade) e renda (renda per capta), 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-expectativa-vida.htm


contudo, eles apresentam algumas limitações, que devem ser ponderadas, uma vez que não 

dialogam com a realidade mais sensível de seus cidadãos, mais especificamente a qualidade dos 

serviços ofertados na saúde e educação e a desigualdade na distribuição de renda entre as 

pessoas. 

Naturalmente, em uma sociedade em que se vive mais e se passa mais tempo na escola, há um 

melhor ambiente em relação aos lugares com menor expectativa de vida e escolaridade. Contudo, 

isso não representa, necessariamente, condições para o desenvolvimento humano, como o índice 

espera mensurar. 

As baixas condições de saúde e educação oferecidas pelos países com os menores indicadores 

de desenvolvimento humano contrapõem-se aos elevados números obtidos pelos países mais 

desenvolvidos do globo. Assim, pode-se concluir que ainda que o IDH se proponha a fazer uma 

avaliação com um menor peso do critério econômico, este se mostra cada vez mais determinante 

na definição de seus indicadores. 

Fonte de referência: MOTA, Hugo. "O que é IDH?"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm. Acesso em 28 de maio de 
2020. 
 
Responda:  

1) O que significam as letras I.D.H.I ? 

2) Em quais indicadores se baseiam o IDHI ? 

3) Qual a importância do IDHI ? 

 

 

CIÊNCIAS – PROFESSOR LAERCIO  

 

OBJETIVO: Entender como evitar doenças provocadas por fungos (micoses). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Quais são as medidas sanitárias para evitarmos as micoses. 

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: Correção dos exercícios da aula anterior (Os fungos) e ler o texto 

sobre, como podemos evitar doenças causadas por fungos. 

 

1) O que são fungos?  
 
Resposta: Os fungos são seres unicelulares (seres que possuem apenas uma célula) ou 
pluricelulares (seres que possuem mais de uma célula), são seres eucarióticos (possuem 
membrana que envolve o núcleo celular), heterótrofos (alimenta-se de outros seres vivos), são os 
seres decompositores da matéria orgânica e mutualistas (relação ecológica entre seres vivos 



diferentes, em que ambos são beneficiados). Exemplo: associação entre fungos e algas, formando 
os liquens. 
 
 
2) Como os fungos se reproduzem? 
 
Resposta: Reproduzem-se de forma sexuada (é uma forma de reprodução que se realiza por meio 
da união de dois tipos de células reprodutoras, os gametas) e assexuada (é uma forma de 
reprodução que não necessita de células reprodutoras) por meio de esporos (são as unidades de 
reprodução dos fungos). 
 
 
3) O que é fermentação? 
 
Resposta: O processo de fermentação (processo para obtenção de energia) que realizam, são 
utilizados na fabricação de pães, alguns queijos, bebidas alcoólicas, como o vinho e a cerveja.  
 
4) Como se dividem os fungos? 
 
Resposta: Os fungos dividem-se em: Ficomicetos (fungos do bolor preto do pão), Ascomicetos 
(leveduras e o penicillium), Basidiomicetos (cogumelos, orelha de pau) e os Deuteromicetos 
(provocam doenças no homem, como o sapinho na boca e o pé-de-atleta, conhecida como frieira). 
 
 
5) Quais são as doenças provocadas por fungos? 
 
Resposta: As micoses são doenças produzidas por fungos, tais como: micose da unha, 
candidíase, pé-de-atleta, impigem, tinha do couro cabeludo, micose da virilha. 
 
 
 

Como podemos evitar doenças causadas por fungos 
 
• Enxugar bem todas as partes do corpo ao sair do banho ou quando estivermos molhados; 
 
• Usar sempre roupas limpas; 
 
• Usar sempre chinelo ou sandália em locais úmidos, tais como: vestiários, saunas e áreas ao 
redor de piscinas. 
 
• Não compartilhar toalhas, roupas, escovas de cabelo e bonés, pois esses objetos podem 
transmitir fungos. 
 
• Use o seu instrumento de manicure evite compartilhar com outras pessoas; 
 
• Usar se possível meias de algodão; 
 
• Nunca devemos utilizar roupas de outras pessoas quando possível, mas se precisar ferva 
durante 20 minutos, depois lave e passe para eliminar os fungos que provocam micoses. 



 
• Quando houver qualquer indício da doença é importante procurar rapidamente um especialista 
(dermatologista ou médico clínico geral). Tratar a infecção com rapidez é fundamental para 
aumentar os riscos de doenças mais agressivas e impedir que ela se espalhe pelo corpo.  
 
Fonte de pesquisa: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/doencas-causadas-por-
fungos 
 
 

MATEMÁTICA – PROFESSOR ANÍBAL 
 
OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações da reta numérica.. 

CONTEXTUALIZAÇÃO  - Os números inteiros e as suas operações. Alguns exercícios práticos 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos e operações com inteiros 

Números inteiros - continuação   

 

Seguindo o estudo dos números inteiros, resolva os problemas á seguir: 

 

1)Escreva o sucessor (o que vem depois) e o antecessor(o que vem antes), dos seguintes 

números inteiros {0, – 8, +24, - 22, +46, + 10, - 18}. Em seguida, ordene os números na forma 

crescente. 

a) sucessores:____________________________________________________________ 

b) antecessores:__________________________________________________________ 

c) em ordem: ____________________________________________________________ 

 

2) Usando os símbolos > (maior) e < (menor), compare os números inteiros a seguir: 

a) –15 ____ + 15 

b) –100 ___ – 99 

c) + 58 ___ +124 

d) + 1000 ___ + 999 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/doencas-causadas-por-fungos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/doencas-causadas-por-fungos


 ARTE – PROFESSORA ROSÂNGELA 

 

OBJETIVOS: 

Perceber a proporção do corpo humano através do estudo do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Figura 1: Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/> 

. Acesso em 27/05/2020. 

 

Segue o trecho da obra em que Leonardo utilizou para produzir seu desenho: 

“Um palmo é o comprimento de quatro dedos 

Um pé é o comprimento de quatro palmos 

Um côvado é o comprimento de seis palmos 

Um passo são quatro côvados 

A altura de um homem é quatro côvados 

O comprimento dos braços abertos de um homem (envergadura dos braços) é igual à sua altura 

A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é um décimo da altura de um homem 

A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é um oitavo da altura de um homem 

A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é um sexto da altura de um homem 

O comprimento máximo nos ombros é um quarto da altura de um homem 

A distância entre a o meio do peito e o topo da cabeça é um quarto da altura de um homem 

A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um quarto da altura de um homem 

A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da altura de um homem 

O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem 

A distância entre o fundo do queixo e o nariz é um terço do comprimento do rosto 

A distância entre a linha de cabelo na testa e as sobrancelhas é um terço do comprimento do rosto 

https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/


O comprimento da orelha é um terço do da face 

O comprimento do pé é um sexto da altura.” 

 

DIANA, Daniela. Homem Vitruviano Trecho do texto e imagem Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/> . Acesso em 27/05/2020. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Desenhe como você imagina ser uma das proporções indicadas no estudo do “Homem Vitruviano” 

 

LINKS E ANEXOS: 

DIANA, Daniela. Homem Vitruviano. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/> . Acesso 

em 27/05/2020. 

 

PORTUGUÊS – PROFESSORA ROSSANA 

O objetivo desta atividade é para avançar nos estudos da Língua Portuguesa e fazer uma breve 

interpretação dos conceitos gramaticais que serão aplicados. 

Para tanto, o aluno contará nestes primeiros estudos,  o conceito geral do que se trata a ortografia 

e perguntas de interpretação geral do assunto em pauta para um entendimento mais aprofundado 

e exercícios para fixação gramatical. Contará ainda nesta aula com as respostas das aulas 

anteriores - 6 e 7.  

O que estuda a ortografia? 

A Ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. Do grego "ortho", que 
quer dizer correto, e "grafo", por sua vez, que significa escrita. 

Ela se insere na Fonologia (estudo dos fonemas) e junto com a Morfologia (estudo da formação e 
classificação das palavras) e a Sintaxe (estudo da disposição e lógica das palavras na frase)  são as partes 
que compõem a gramática. 

Além de ser influenciada pela etimologia (estudo da origem e da evolução da palavra) e fonologia 
das palavras, no que respeita à ortografia existem convenções entre os falantes de uma mesma língua que 
visam unificar a sua ortografia oficial. Trata-se dos acordos ortográficos. 

 Na língua, a escrita é possível graças aos sinais gráficos ordenados que transcrevem os sons da 
linguagem. Na nossa cultura, esses sinais são as letras, cujo conjunto é chamado de alfabeto. 

A língua portuguesa tem 26 letras, três das quais são usadas em casos especiais: K, W e Y. 

 

Interpretação e aprofundamento conceitual. 

1) O que significam “ortho” e “grafo”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

2) O que significa letra? Marque um X na resposta correta. 

 

https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/
https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/


a) Som da palavra  b) representação gráfica do som da fala 

 

3) Quais são as letras usadas em casos especiais do nosso alfabeto? 

__________________________________________________________ 

4) O que é etimologia? 

__________________________________________________________ 

 

Aprendendo um pouco mais de colocando em prática. 

1ª parte dos estudos da ortografia 

 

Emprego das letras K, W e Y 
 Siglas e símbolos: kg (quilograma), km (quilômetro), K (potássio). 
 Palavras originárias de línguas estrangeiras: Kelly, Darwin, darwinismo, kuwaitiano. 
 Palavras estrangeiras não adaptadas para o português: feedback, hardware, hobby. 

 
 

Uso do x/ch 
O x é utilizado nas seguintes situações: 
 

 Geralmente, depois dos ditongos: caixa, deixa, peixe. 
 Depois da sílaba -me: mexer, mexido, mexicano. 
 Palavras com origem indígena ou africana: xará, xavante, xingar. 
 Depois da sílaba inicial -en: enxofre, enxada, enxame. 

Exceções: 
1. A palavra "mecha" (porção de cabelo) escreve-se com ch. 
2. O verbo "encher" escreve-se com ch. O mesmo acontece com as palavras que dele derivem: enchente, 

encharcar, enchido. 
 

Uso do h 
O h é utilizado nas seguintes situações: 
 

 No final de algumas interjeições: Ah!, Oh!, Uh! 
 Por força da etimologia: habilidade, hoje, homem. 
 Nos dígrafos ch, lh, nh: flecha, vermelho, manha. 
 Nas palavras compostas: mini-hotel, sobre-humano, super-homem. 

 
Exceção: A palavra Bahia quando se refere ao estado é uma exceção. O acidente geográfico "baía" é 
grafado sem h. 

 

 

1) Nesta primeira parte dos estudos ortográficos, vamos completar as palavras das frases com “X ou ch”  

a) Ela me____eu com o meu coração. Enrolou-me como me_____a de seus cabelos. E _____inguei-a 

dentro de mim. Mas logo devolverei esta fle_______que cravaste sem dó em mim. 

b) En_____a-me, minha senhora, de amor e de esperança; pois o desespero en_____arca os meus olhos 

que por ti ainda ___ora. 

c) Tirei o en___ame de vespa com a ex_____ada.  

d) Dei____ei a cai____a de pei_____e em cima da pia. Você me_____eu? 

 



2) Complete as palavras com h, se necessário. 

 a) O___, _____omem! Levanta-te e corre atrás de teus son___os! 

b) Neste vai e vem, vai bem uma il___a para descansar do mar. 

c) Marina, olha essa man___a! Ven___a logo, pois está na ____ora de ir à escola. 

d) A ___oração funcionou bem: Ricardo não saiu para brigar com o irmão. 

 

RESPOSTA DA AULA 6 SEMANA 

 
 
1. O texto é divertido, PRINCIPALMENTE, porque 

(A) apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa. 
(B) dá instruções sobre como fabricar uma vassoura. 
(C) ensina como a bruxa deve limpar a sua casa. 
(D) trata de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão. 

 

2)  

1) A menina do texto:  

(A) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. 

(B) está trocando os seus dentes de leite e não gosta disso. 

(C) reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 

(D) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. 

 



3)  

A) a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. 
B) o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. 
C) o duplo sentido do substantivo “super-herói”, no contexto do 1º quadrinho. 
D)  a quebra de expectativa produzida, no último quadrinho, pelo termo “invisibilidade” 

 

Gramática 

1) Marque um X onde houver um hiato: 

a) herói  b) situação c) coisa 

 

2) Marque um X onde houver um tritongo: 

 

a) Quais  b) história c) limitações 

 

3) Classifique os substantivos em: substantivo comum ou substantivo próprio. 

a) vassoura________subst. comum 

b) Mafalda = substantivo próprio 

c) Bruxa __subst. comum 

d) Diadema_ substantivo próprio 

4) Identifique os substantivos  comuns e complete a cruzadinha. 

      
 

 

T            P A  N  E  L  A 



E  P 

S  B A V  I  Ã  O 

          B  O  L   S   A G   S 

U R A   S 

R  C D       C    O 

A  O O       A 

  R  A   D  I  O 

   C           E 

   A                     I 

                    M  A  M  A  D  E I   R   A 

    A            A 

RESPOSTA DA AULA 7 SEMANA 

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo, completando o texto com a pontuação que falta. 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa_,_independente e cheia de 

autoestima que__, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago 

do seu Castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas_,_ se deparou com uma 

rã__ Então_,_ a rã pulou para o seu colo e disse__:_ 

_-_ Linda princesa _,_eu já fui um Príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um 

encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa_._ Um beijo teu_,_ no entanto_,__ há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo 

castelo. A minha mãe poderia vir conosco e tu poderias preparar o meu jantar _,_lavarias as 

minhas roupas_,_ criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre...  

E então_,_naquela noite_,__ enquanto saboreava pernas de rã à sautée_,__ acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco_,__ a princesa sorria e 

pensava:  



__-_ Eu, hein? ...nem morta! 

 

Interpretação e gramática textual 

1- Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Verríssimo? 

a) melhor um na mão do que dois voando. 

b) sempre existe um sapato Velho para um pé doente 

c) antes só do que mal acompanhada 

d) quem ama o feio bonito lhe parece 

e) quem cospe para cima na cara lhe cai. 

 

2- Qual é o adjetivo (qualidade) que melhor  identifica a princesa pela decisão de se casar ou não 

com o príncipe – fazendo também relação ao tema do texto.  

O melhor adjetivo da princesa, fazendo relação ao tema, é “independente”. 

3- Marque um X na palavra que tiver: 

- Ditongo 

a) viveríamos   b) constituir  c) pulou 

_ Hiato: 

a) muito  b) teu   c) lavarias 

 

- Um substantivo comum: 

a) bruxa  b) Luiz c) Veríssimo   
 

HISTÓRIA – PROFESSORA KÁTIA CÁSSIA 
 
OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao ano 
correspondente. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  
-Ler atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Interpretação do mesmo através de um resumo para ser entregue posteriormente. 



 

 

 

 

               ORIENTE MÉDIO 

Atualmente existem no Oriente Médio cerca de 15 países reconhecidos 
internacionalmente: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados 
Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria 
e Turquia. 
Todavia, nem sempre foi assim. Essa região foi berço de grandes civilizações 
(mesopotâmica, sumérica, babilônica e assírica) e foi conquistada por vários 
outros povos (gregos, romanos e europeus), possuindo, assim, diversas 
configurações espaciais ao longo de sua história. 
Por muitos séculos, essa região pertenceu a dois Impérios, o Império Persa, 
que se estendia da porção mais a leste da região do Mar Mediterrâneo até o 
rio Indo, e o império Turco-Otomano, que possuía um grande território na 
porção oeste. 
Durante anos, esses dois impérios disputavam entre si e com os países 
europeus a hegemonia dessa região. 
No entanto, com o desenvolvimento do capitalismo e a Revolução Industrial, 
os países europeus adquiriram uma grande superioridade econômica, social e 
bélica em relação a todos os países do globo. 
Buscando obter matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor 
para continuar o seu desenvolvimento industrial após a independência dos 
países americanos, a Europa passou a colonizar a África e a Ásia, iniciando o 
processo que ficou conhecido como Neocolonização. 
Com isso, os dois impérios que ocupavam a área que hoje é conhecida como 
Oriente médio passaram a sofrer grandes perdas territoriais. 
Para deter a expansão europeia em seu território, o império Turco-Otomano 
aliou-se à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Em contrapartida, os 
franceses e ingleses passaram a incentivar as diversas tribos árabes que 
viviam no território Turco-Otomano a combatê-lo durante a guerra em troca da 
autorização para a constituição dos seus próprios Estados, caso vencessem a 
guerra. Assim sendo, era comum que os europeus prometessem o mesmo 
território a diversos povos. 

  

Ao final do primeiro conflito mundial, no entanto, em vez de permitirem a 
formação dos Estados nacionais tal como prometeram, a França e a Inglaterra 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oriente-medio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/persas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/neocolonialismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm


dividiram o território do Oriente Médio entre elas, constituindo, em vez de 
Estados independentes, diversos protetorados. 
Assim, a criação da maioria dos atuais Estados do Oriente Médio só 
ocorreu por meio da permissão da França e Inglaterra no decorrer do século 
XX como resultado do enfraquecimento dessas grandes potências e da 
pressão dos Estados Unidos, que já eram a maior potência mundial da época 
e não participavam da divisão nem da África nem da Ásia. 
Os únicos países que não surgiram a partir da autorização de países europeus 
foram a Turquia, resquício do império Turco-Otomano, o Irã, descendente do 
antigo império Persa, e Israel, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial 
para ser o território de milhões de judeus que se encontravam espalhados pelo 
mundo desde a diáspora judaica, no ano 70 d.C., e que sofreram perseguições 
em vários países, principalmente na Alemanha. 

Fonte:brasilescola.uol.com.br 
 

 

Tendo como base o texto acima, faça um texto resumindo o que entendeu em folha à 
parte para posterior entrega. 
 

 
 
 

 Bons estudos!! 
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