
EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA 7ª SÉRIE 

De 01/06 a 05/06/2020 

 

NOME:_________________________________________________ 

INGLÊS – PROFESSORA ANA PAULA 

 

OBJETIVOS : 

 Aprofundar   conhecimentos  na Língua Inglesa  

 Revisar  e  recordar cumprimentos e  saudações na  Língua Inglesa 

 Ampliar  repertório/vocabulário  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO :  

Revisar e recordar conceitos, vocabulários e  frases  na  Língua Inglesa,  já  abordados nas   

aulas   anteriores, inclusive em   sala   de   aula. 

 

ATIVIDADES : 

• Releia  atentamente  as aulas  anteriores 

• Copie as  questões  e  responda em  seu  caderno: 

 

1. Traduza  para   a   Língua Portuguesa: 

 

 

a) Hello,  Jane! Good  Afternoon. 

 

 

b) Hi, Mike! Good  Afternoon. 



 

 

c) How are you Jane ? 

 

 

d) I’m  fine, thanks. And  you Mike? 

 

 

e) I’m ok. 

 

f) See you tomorrow ! 

 

 

g) Take  care! So long... 

 

h) Bye Bye... 

 

 

i) Bye! 

 

GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE  

Gabarito da semana de 18.05.2020 a 22.05.2020 

Responda: 

1) Por quem é comandada a Globalização nos tempos atuais? 

Resposta: A Globalização, nos moldes atuais, é comandada pelas grandes multinacionais e 

pelo neoliberalismo. 

2) Como a Globalização econômica vincula-se a exclusão social? 

Resposta: Globalização econômica vincula-se à exclusão social a partir do momento em que 

a expansão massiva dos meios tecnológicos e de informação não atinge de forma democrática 

toda a população do planeta, favorecendo o acúmulo de riqueza para os mais ricos e 

dificultando, assim, a emancipação social dos mais pobres. 

Atividade para semana de 25.05.2020 a 29.05.2020 

Objetivo da atividade: Compreender a globalização no Brasil 



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. 

A Globalização no Brasil perpassa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se dizer 

que desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil está 

inserido no processo de Globalização. Entretanto, o consenso é que somente a partir da década de 

1990 que a Globalização passou a ter um maior impacto na economia brasileira. 

A maior influência da Globalização no Brasil demarcou também a adoção de um modelo econômico 

que visava à mínima intervenção do Estado na economia, chamado de Neoliberalismo. Com isso, 

intensificou-se o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para o capital 

externo. 

O Brasil também deixou de ser denominado como país de terceiro mundo, uma vez que essa divisão 

deixou de ser adotada. Passou-se a dividir o mundo em países do Norte (desenvolvidos) e países 

do Sul (subdesenvolvidos). O que não mudou foi a dependência econômica e a condição de 

subdesenvolvimento em que o país se encontrava. 

Com a abertura de capitais, houve maior inserção das indústrias e companhias multinacionais no 

Brasil. Elas aqui se instalaram para ampliar o seu mercado consumidor e, também, para buscar mão 

de obra barata e maior acesso às matérias-primas. Isso acarretou uma maior produção de emprego, 

porém com condições de trabalho mais precarizadas. 

Além disso, observou-se também a instalação de indústrias denominadas “maquiladoras”, uma vez 

que todo o processo produtivo se fazia em outros países e apenas a montagem dos produtos era 

feita nacionalmente. O intuito das empresas era driblar os impostos alfandegários e diminuir os 

custos de produção, uma vez que a mão de obra em países subdesenvolvidos como o Brasil costuma 

ser mais barata que nos países desenvolvidos. 

Em linhas gerais, o que se pôde observar com a Globalização do Brasil foi a construção de uma 

contradição: de um lado, o aumento de emprego e a produção e venda de maior número de aparelhos 

tecnológicos, já do outro, o aumento da precarização do trabalho e da concentração de renda, 

sobretudo nos anos 1990 e início dos anos 2000. 

Fonte do texto: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao-no-brasil.htm 

 

Responda: 

1) O que ocorreu com a abertura de capital no Brasil? 

2) Qual o intuito das empresas “ maquiladoras” ? 

 

 

 
 

 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao-no-brasil.htm


HISTÓRIA – PROFESSORA KATIA 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: 
-Leia atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Ao término do mesmo,produzir um texto com o tema do texto para posterior entrega. 
 

 

  

  

  

Era Napoleônica 
A Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. Inicia-se com o “Golpe do 18 de Brumário” e termina 

com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. 

Napoleão chega ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a 

garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa. 

  

         Antecedentes da Era Napoleônica 
  

Após a morte do rei Luís XVI (1754-1793), as nações europeias temem que os ideais 

revolucionários se espalhassem. 

Para contê-los é formada em 1793 a Primeira Coligação, integrada por Áustria, Prússia, Holanda, 

Espanha e Inglaterra contra a França. 

Em meio à guerra, os jacobinos prendem os líderes girondinos, promulgam a nova Constituição de 

1793 e iniciam o período conhecido como Terror, com a suspensão dos direitos individuais e 

execuções sumárias. 



Por isso, a situação na França ainda assustava os líderes europeus, que decidem formar a em 

1798 a Segunda Coligação antifrancesa, formada pela Grã-Bretanha, Áustria e Rússia. É neste 

contexto que Napoleão Bonaparte é visto como solução pelos vários setores da burguesia. 

  

Fases da Era Napoleônica 
Para fins de estudo podemos dividir a Era Napoleônica nas seguintes fases: 

 Consulado (1799-1804) 
 Império Napoleônico (1804-1815) 
 Governo dos Cem Dias (20/03/1815 a 08/07/1815) 

Golpe do 18 de Brumário e Consulado 
O Golpe do 18 de Brumário de 1799 foi planejado pelo abade Sieyès (1748-1836) e por Napoleão 

Bonaparte. 

Napoleão depôs o Diretório usando uma coluna de granadeiros e implantou o regime do 

Consulado. 

Assim, três cônsules concentraram o poder: Bonaparte, Sieyès e Ducos. 

O trio coordenou a elaboração de uma nova Constituição que estabelecia Napoleão como primeiro-

cônsul pelo prazo de dez anos. 

A Carta Magna ainda lhe concedia poderes de ditador. 

O regime ditatorial foi usado para defender a França dos inimigos externos. 

Desta maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar a guerras que 

foram travadas. 

É criada a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento 

industrial. 

Concordata com o Vaticano 
Um dos atos mais importantes de Napoleão como Cônsul foi retomar o diálogo com a Igreja 

Católica, rompido durante a revolução. 



Após várias semanas de negociação, a França assina com o Vaticano uma Concordata, em 1801. 

Neste tratado, a Igreja renunciava a reivindicar as propriedades eclesiásticas que haviam sido 

confiscadas pelos revolucionários. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos e o 

clero seria pago pelo Estado. 

Império Napoleônico (1804-1815) 
Com apoio da sociedade francesa, Napoleão promulga em 1804 a Constituição do ano XII. 

Esta prevê a substituição do regime consular pela monarquia e inaugura o Império Francês. 

Bonaparte consegue aprovação desta Carta Magna em plebiscito. 

Em 1804, Napoleão recebe o título de Napoleão I, Imperador dos Franceses. 

A fim de inaugurar uma nova era, a cerimônia ocorreu em Paris, na Catedral de Notre-Dame e não 

em Reims, onde eram tradicionalmente coroados os monarcas franceses. 

A coroação ocorreu em meio à guerra da França contra a Terceira Coligação Antifrancesa, formada 

em 1803 pela Grã-Bretanha, Rússia e Áustria. 

Código Civil Napoleônico 
Em 1804 é instituído o Código Civil Napoleônico, que institucionaliza as transformações da 

Revolução Francesa. 

Com o novo código, Napoleão garante o apoio da burguesia, do exército e dos camponeses. 

O Código Civil estabelecia a igualdade perante a lei, a garantia do direito de propriedade e 

ratificava a reforma agrária ocorrida na Revolução Francesa. 

Também assegurava a separação entre a Igreja e o Estado e eliminava os privilégios feudais. 

Guerras Napoleônicas 
Detalhe de "Batalha de Marengo", de Louis Francois, barão de Lejeune (1802) 
A primeira guerra napoleônica ocorreu contra a Segunda Coligação, formada em 1798 pela Grã-

Bretanha, Áustria, Rússia, Portugal, Império Otomano e Reino de Nápoles. Por embaraços 

diplomáticos, a Rússia saiu desta coligação. 



Em 1800, a França derrota a Áustria na batalha de Marengo e, em 1802, a Grã-Bretanha e a 

França assinam a Paz de Amiens. 

A guerra, contudo, levou a França à crise financeira, o que foi amenizado com a criação do Banco 

da França. O banco exercia o controle da emissão de papel-moeda, contribuindo para reduzir a 

inflação. 

A França, tendo a Espanha como aliada, derrotou as tropas da Áustria e da Rússia nas batalhas de 

Ulm e Austerlitz. Na batalha de Trafalgar, pelo mar, contudo, as tropas francesas e espanholas 

foram dizimadas pelos britânicos. 

Em 1806, o imperador Napoleão derrotou o Sacro Império Romano-Germânico e cria a 

Confederação do Reno, que reunia a maioria dos estados alemães e se auto-proclamou protetor 

deste Estado. 

Diante desta vitória, Grã-Bretanha, Rússia e Prússia formam a Quarta Coligação. 

Dessa vez, o exército da Prússia foi derrotado rapidamente na Batalha de Iena e os russos em 

1807 nas batalhas de Eylau e Friedland. Por conta dessas últimas batalhas, foi assinado o Tratado 

de Tilsit, neste mesmo ano, no qual os russos tornavam-se aliados dos franceses. 

Com a derrota da Quarta Coligação, Napoleão Bonaparte torna-se o grande senhor da Europa 

Continental. 

Para administrar tantos territórios, alguns foram entregues a seus familiares. Seus irmãos José, 

Luís e Jerônimo, foram coroados reis de Nápoles, Holanda e Vestfália, respectivamente. 

Já as suas irmãs Elisa, Carolina e Pauline, reinaram sob territórios na Península Itálica. 

  

Bloqueio Continental 
As vitórias bélicas de Napoleão no continente europeu não atingiram o comércio exterior da 

Inglaterra, que possuía uma excelente esquadra. 

Os ingleses preocupavam-se com a concorrência comercial com a França e com possibilidade de 

expansão do levante das camadas populares contra a burguesia. 

https://www.todamateria.com.br/napoleao-bonaparte/


A França, por sua vez, precisava consolidar os mercados consumidores na Europa sob o domínio 

inglês 

 Como maneira de enfraquecer a Grã-Bretanha, Napoleão impõe o Bloqueio Continental, proibindo 

os países europeus de comprarem produtos britânicos. 

A esquadra britânica, contudo, consegue comercializar produtos com o continente americano e 

impedia negócios desses com a França. 

Já os países europeus, pressionavam pela conseguir exportar seus produtos primários e obter os 

manufaturados produzidos na Inglaterra. 

A situação culminou com o rompimento de acordos comerciais e, em 1809, forma-se a Quinta 

Coligação, integrada pela Grã-Bretanha e Áustria. 

Os russos também romperam o acordo com a França e foram invadidos, mas o exército francês 

sucumbiu ao inverno. Dos 450 mil homens que marcharam em direção à Rússia, 150 mil 

permaneceram na base de apoio na Polônia, mas somente 30 mil daqueles que invadiram o país 

sobreviveram. 

Com o fracasso da campanha napoleônica na Rússia, formou-se a Sexta Coligação em 1813. 

Uniram-se contra a França: Prússia, Áustria e Grã-Bretanha. 

Em março daquele ano, Napoleão Bonaparte é derrotado na batalha de Leipzig e um ano depois, 

os exércitos dos aliados da Sexta Coligação tomam Paris. 

Governo dos Cem Dias (1815) 
Em meio a aclamação da população, Napoleão Bonaparte deixa a Ilha de Elba 

Com apoio dos mil homens que integravam a sua guarda pessoal, Napoleão Bonaparte deixa a Ilha 

de Elba e avança em direção a Paris. 

A resistência foi inútil, pois o batalhão enviado por Luís XVIII recusa-se aprisioná-lo. 

Com apoio dos soldados, Napoleão toma Paris e inicia o chamado Governo dos Cem Dias. Já Luís 

XVIII (1755-1824), foge para a Bélgica. 



Terror Branco 
As nações vencedoras se reúnem no Congresso de Viena para discutir como seria a Europa após 

as guerras empreendidas por Napoleão. 

Este foi enviado para a Ilha de Elba e o rei Luís XVIII reconduzido ao trono. 

Tem-se início o Terror Branco, onde a aristocracia e o alto clero voltam à cena política e aproveitam 

para se vingarem dos republicanos. 

É exigida a devolução das terras confiscadas pelos camponeses durante a Revolução 

 Por isso, começam as revoltas, massacres e perseguições. 

Batalha de Waterloo 
A notícia da volta de Bonaparte cai como uma bomba em Viena. É formada, então, a Sétima 

Coligação e os exércitos se enfrentam na Batalha de Waterloo, na Bélgica. 

Derrotado, Napoleão Bonaparte abdica do trono da França e é exilado na ilha de Santa Helena, na 

costa da África, e morreu em 1821. 

Congresso de Viena 
Com a Batalha de Waterloo, chega ao fim a Era Napoleônica e começa a tentativa de restauração 

do Antigo Regime por meio do Congresso de Viena (1814-1815). 

O Congresso instituiu uma política de compensações territoriais para as nações vencedoras e a 

equivalência de forças entre as nações europeias. 

  

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

 

Fonte-historiadomundo.com.br 
 
 

CIÊNCIAS – PROFESSOR LAERCIO  

 

OBJETIVO: Conhecer as principais doenças cardiovasculares. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Saber que maus hábitos alimentares, obesidade, fumo, diabetes, sedentarismo 

provocam as doenças cardiovasculares.  

https://www.todamateria.com.br/antigo-regime/


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

sobre doenças cardiovasculares. 

 

1) Como é composto o sistema circulatório humano? 
 
Resposta: O Sistema circulatório humano é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. 
 
2) o que é o coração? 
 
Resposta: O coração é um órgão formado por uma musculatura estriada cardíaca e formado por 
quatro cavidades, duas superiores (átrios direito e esquerdo) e duas inferiores (ventrículos direito e 
esquerdo). Localiza-se no tórax e é protegido pelas costelas, pela coluna vertebral e pelo osso 
esterno, sendo separado de outros órgãos pelo músculo diafragma. É composto de três paredes, a 
interna (endocárdio), a externa (pericárdio) e uma localizada entre o endocárdio e o pericárdio 
chamada de miocárdio (responsável pelos movimentos cardíacos). Entre o átrio e o ventrículo direito 
temos a válvula tricúspide, que controla o fluxo sanguíneo direito, entre o átrio e ventrículo esquerdo 
temos a válvula mitral, que controla o fluxo sanguíneo esquerdo.  A sua função é bombear sangue 
para todo corpo. 
 
3) Quais são os dois movimentos do coração? 
 
Resposta: Existem dois movimentos do coração, a sístole (contração da musculatura do coração) e 
a diástole (relaxamento da musculatura do coração). 
 
4) Explique o ciclo cardíaco. 
 
Resposta: O ciclo cardíaco inicia-se quando o coração relaxa (diástole) e o sangue venoso (rico em 
gás carbônico) vindo do corpo pelas veias começa a entrar no átrio direito, a válvula tricúspide está 
fechada e o átrio enche de sangue. O átrio contrai (sístole) e a válvula tricúspide se abre e o sangue 
passa para o ventrículo direito. 
Quando o ventrículo direito está cheio de sangue, ocorre a sístole ventricular e o sangue passa para 
a artéria pulmonar (a única artéria com sangue venoso), vai para os pulmões e libera o gás carbônico 
e recebe o gás oxigênio e sai pela veia pulmonar, agora denominado sangue arterial (rico em 
oxigênio) e vai para o átrio esquerdo. 
Quando o átrio esquerdo está cheio, a válvula mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo 
esquerdo e ocorre à sístole ventricular e o sangue rico em oxigênio, sai pela artéria aorta, levando 
oxigênio para todo corpo.  
 
5) Explique a pequena e a grande circulação.  
 
Resposta: Pequena Circulação: é a que sai do coração (ventrículo direito) passa pelos pulmões e 
volta para o coração (átrio esquerdo). Grande Circulação: é a que sai do coração (ventrículo 
esquerdo) passando por todo corpo e volta para o coração (átrio direito). 

 
 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
 

As doenças que atingem o Coração e os vasos sanguíneos são denominadas de doenças 
cardiovasculares. 



 
As principais doenças são: Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), Isquemia, Infarto do Miocárdio, 
Angina e a Hipertensão. 
 
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) ou Derrame Cerebral é uma das causas mais frequentes de 
mortes. O AVC ocorre quando a quantidade de sangue no cérebro é bloqueada, alterando algumas 
funções do corpo relacionada com a região afetada. 
 
Isquemia é a diminuição ou suspensão da irrigação de sangue, numa parte do corpo, provocando 
obstrução das artérias, é grave quando ocorre no coração, no cérebro ou nos pulmões. 
 
Infarto do Miocárdio ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo, provocando necrose 
(morte) do tecido cardíaco por falta de oxigênio e nutrientes. 
 
Angina é uma dor no peito causada pela diminuição da quantidade de sangue para o coração. 
 
Hipertensão é a elevação da pressão arterial nas paredes dos vasos sanguíneos (artérias), 
sobrecarregando o Coração e possíveis lesões em outros órgãos (cérebro, rins, coração, olhos). 
 
O acúmulo de gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos (aterosclerose) é uns dos principais 
motivos que provocam as doenças cardiovasculares. 
A aterosclerose é provocada pelo uso de cigarro, a obesidade, maus hábitos alimentares, 
sedentarismo, diabetes e estresse.  
 

Fonte de pesquisa:  

 Livro - Caminhar e Transformar – Ciências anos finais do ensino fundamental: EJA/ Kátia de Mello 

Lima Santos – 1ª Ed. – São Paulo: FTD, 2013. 

 

MATEMÁTICA – PROFESSOR ANIBAL 

 
OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações de área de figuras planas  

CONTEXTUALIZAÇÃO  - O cálculo da área pode ser utilizado no dia-a-dia, na casa ou no trabalho, dependendo da 

atividade desenvolvida. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão de áreas e aplicação dos conceitos 
 

Área e perímetro de figuras planas – continuação 

 

Temos formas geométricas que são compostas, ou seja tem mais de uma figura geométrica, nestes 

casos calculamos as áreas parciais e depois somamos. 

 

Exemplo: 

 

Calcule a área da figura abaixo: 



 

Temos um triângulo de base b = 10cm e altura h = 6cm, 

Então a área será: A1 = 
10.6

2
 = 30 cm² 

 

Depois, temos um retângulo de base b = 10cm e  

altura h = 6cm, então a área será: A2 = 10.6 = 60 cm2 

 

A área total será de : Atotal = A1 + A2 = 30 + 60 = 90 cm2 

 

 

 

Exercícios  

 

Calcule as áreas das  figuras: 

 

a)                                                                                                        b)                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.tutorbrasil.com.br/forum/viewtopic.php?t%3D68573&psig=AOvVaw0YwfBamNDYGzy4ncKZT09-&ust=1590787848652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj4rtfA1-kCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://doutormatematico.blogspot.com/2013/05/area-de-poligonos.html&psig=AOvVaw0YwfBamNDYGzy4ncKZT09-&ust=1590787848652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj4rtfA1-kCFQAAAAAdAAAAABAq
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://canal.cecierj.edu.br/012016/39a16472b4c3e1d6e011db3d752efe15.pdf&psig=AOvVaw0YwfBamNDYGzy4ncKZT09-&ust=1590787848652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj4rtfA1-kCFQAAAAAdAAAAABAv


ARTE – PROFESSORA ROSÂNGELA 

OBJETIVOS: 

Apreciar e analisar a obra “Girassóis” de Van Gogh 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Figura 1: Van Gogh. "Girassóis", óleo sobre tela 91 x 72 cm, 1888. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/np000001.jpg>. Acesso em: 28/05/2020. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Realize a leitura da imagem “Girassóis” do artista Van Gogh, perceba as cores, as texturas, o movimento e a 

suas impressões ao olhar para a pintura. 

2. Após a leitura da obra realize uma releitura sobre a imagem Girassóis. 

 Lembre-se releitura não é cópia da imagem, é ler novamente e colocar o seu ponto de vista em relação as 

suas observações, leitura e lembranças. 

 

LINKS E ANEXO: 

Doze Girassóis numa Jarra. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Girass%C3%B3is_numa_Jarra>. 

Acesso em: 28/05/2020. 

Vicent Van Gogh. Sunflowers-3. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/np000001.jpg>. 

Acesso em: 28/05/2020. 

 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/np000001.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Girass%C3%B3is_numa_Jarra
http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/np000001.jpg


 
PORTUGUÊS – PROFESSORA ROSSANA 

 
O objetivo desta atividade é para avançar nos estudos gramaticais e seguir com a interpretação de 
texto. 
Para tanto, o aluno contará com uma letra de música para interpretação textual com testes alternativos 
para análise do texto e avançará a gramática através dos estudos sobre o gênero e número dos 
adjetivos simples, fazendo  exercícios para compreensão e fixação gramatical. Ao final da atividade, 
contará também com as respostas das aulas anteriores: 6 e 7.   

 
 

Meu bem querer 
Meu bem querer 
É segredo, é sagrado 
Está sacramentado 
Em meu coração 
 
Meu bem querer 
Tem um quê de pecado 
Acariciado 
Pela emoção 
 
Meu bem querer 
Meu encanto 
Estou sofrendo 
Tanto, amor 
 
E o que é o sofrer 
Para mim que estou 
Jurado pra morrer 
De amor? 
                                   Composição: Djavan 
 

1) O que quis dizer o músico com a expressão “Está sacramentado no meu coração”? 
 

a) Significa um sofrimento guardado. 

b) Significa um pecado cometido. 

c) Significa um juramento, um ritual sagrado. 

d) Um desencanto de amor. 

 

2) A leitura interpretativa da canção permite dizer que: 

 

I – A canção de Djavan é um retrato do romantismo ideal vivido por casais apaixonados.  
II – O amor traz no seu bojo a dualidade do encantamento e sofrimento; tornando o sofrer, quase sempre, 
parte integrante do viver um grande amor. 
III – No verso “Jurado pra morrer de amor”, o autor refere-se a não concretização do amor. 

 

a)   Somente I está correta. 
b)   Somente II está correta. 



c)   Somente III está correta. 
d)   Somente I e II estão corretas. 
e)   Somente II e III estão corretas. 

 
Estudos dos adjetivos simples – gênero e plural 

Flexão de gênero (feminino) 

1. em adjetivos terminados com o, troca-se o o por a. 

Exemplos: lindo, linda; belo, bela; briguento, briguenta. 

2. os adjetivos terminados em ão, ao passarem para o feminino, podem terminar em ã ou ona. 

Exemplos: anão, anã; órfão, órfã; cristão, cristã; são, sã; valentão, valentona; turrão, turrona. 

3. as palavras terminadas com eu têm seu feminino terminado em eia. 

Exemplos: pigmeu, pigmeia; ateu, ateia; europeu, europeia;; plebeu, plebeia. 

Exceções: judeu, judia; sandeu, sandia. 

Flexão de número (plural) 

1. Os adjetivos simples que terminam em a, e, o, u, recebem a letra s no plural. 

Exemplos: otimista, otimistas; leve, leves; esperto, espertos; hindu, hindus. 

2. Os adjetivos terminados em al, formam plural em ais. 

Exemplos: leal, leais; irreal, irreais; manual, manuais; legal, legais; abdominal, abdominais; oral, orais; 
bucal, bucais; rural, rurais. 

3. Os adjetivos simples que terminam em il formal plural em is, caso sejam oxítonas(palavras com a última 
sílaba mais forte), e em eis, caso não sejam oxítonas. 

Exemplos: gentil, gentis; anil, anis; fácil, fáceis; útil, úteis; frágil, frágeis; difícil, difíceis. 

4. Adjetivos terminados em m, formam o plural em ns. 

Exemplos: bom, bons; jovem, jovens. 

5. Os adjetivos terminados em ão podem formar o plural através de três terminações diferentes, dependendo 
de sua raiz, são elas ães, ões e aos. 

Exemplos: babão, babões; alemão, alemães; cristão, cristãos. 

6. Os adjetivos terminados em el, fazem plural retirando-se o l e acrescentando-se is. 

Exemplos: cruel, cruéis; fiel, fiéis; sensível, sensíveis; incrível, incríveis; visível, visíveis. 

 
 



Exercícios para fixação gramatical 

1) Coloque a frase no plural, fazendo as adaptações necessárias.  

 

a) Ela é leal ao marido. 

_________________________________________________________ 

 

b) O menino é gentil e estudioso. 

_________________________________________________________ 

 

c) O homem italiano é muito bonito. 

_________________________________________________________ 

 

2) Passe as frases para o feminino: 

 

a) O belo homem ficou paralisado perante a traição da esposa ingrata. 

_________________________________________________________ 

 

b) O menino órfão foi adotado. 

_________________________________________________________ 

 

c) O homem ateu falou sobre Deus. 

_________________________________________________________ 

 

3) Faça como o exemplo: 

 

a) Homens bons  = mulheres boas 

 

b) Menino educado = _________________________________________ 

c) Menino hindu = ____________________________________________ 

d) Poeta alemão = ____________________________________________ 

e) Escritor sensível = __________________________________________ 

 

 

Resposta das atividades da 6ª semana quarentena 

 

1) (Insper 2013.2) Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar 
que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é 

 

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” 

 

2) (Enem/2004) 

 

A conversa entre Mafalda e seus amigos: 

A) revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. 
B) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as 
pessoas. 
C) expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre 
posições divergentes. 
D) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político 
de ideias. 
E) mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar 
divergências. 

3) (Enem/2005) 

 

A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a: 
A) relações pessoais e o avanço tecnológico. 
B) inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos. 
C) inclusão digital e a modernização das empresas. 
D) revolução informática e a exclusão digital. 

4) Enem/2005 



 

As tiras ironizam uma célebre fábula e a conduta dos governantes. Tendo como referência o estado 
atual dos países periféricos, pode-se afirmar que nessas histórias está contida a seguinte ideia: 

A) Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados. 
B) Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura. 
C) Menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente corretas. 
D) Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho. 
E) Aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego. 

Gramática 

1) Faça como o exemplo: 

a) Olhar de gato = olhar felino 
b) Dores no estômago – dores gástricas 

c) Instinto de irmão – instinto fraternal 

d) Faixa de idade – faixa etária 

e) Doença no pulmão – doença pulmonar 
 



2) Escreva na parte de baixo do joguinho os adjetivos 
correspondentes e depois os encontre na caça-
palavra (parte de cima). 

S G VM R G Á S T R I CO L 

C V G A Q U Á T I C A J G S 

R E I  R P J H T S D R T N B 

P S I   Í M T V P TO H G  F I 

S P V T J I  B  D NC V  R TM 

F E L  I N V S I P U F G  H E 

T R X  M M Ç RV N L P T R S 

GT M A T U T I N A T U H T 

V I S E R T B N O  R U P L R 

S N I P Ç F N O J D R T  L  A  

T O V F R P O P U L A R  J L  
 

1) Marítima 
2) Aquática 
3) Matutina 
4) Divino 
5) Ocular 
6) Vespertino 
7) Bimestral 
8) Popular 
9) Gástrico 

 

RESPOSTA 7ª SEMANA QUARENTENA 

Panetone 

 

Pão tradicional do Natal, o Panetone é uma espécie de bolo, recheado de frutas cristalizadas e uvas 

passas. Iguaria indispensável em qualquer ceia, o Panetone tem uma origem nobre. No final do ano de 1395, 

o duque de Milão, Gian Galeazzo Visconti, resolveu festejar o recebimento das insígnias ducais com a criação 

de um pão bem diferente. Por estar perto da época natalina, o aparecimento do Panetone ficou ligado à ideia 

de comemoração e felicidade. Com as técnicas de fabricação e conservação, o Panetone popularizou-se no 



mundo inteiro (alguns até se modificaram), mas na receita original vão os mesmos ingredientes de 500 anos 

atrás. 

Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>. 

 

Questão 1 – No princípio do texto, um adjetivo caracteriza o substantivo “pão”. Aponte-o: 

(   X  ) “tradicional” 

(     ) “indispensável” 

(     ) “nobre” 

 

Questão 2 – Em “[...] a criação de um pão bem diferente.”, o termo “bem”: 

(     ) explica o sentido do adjetivo “diferente”.  

(   X  ) intensifica o sentido do adjetivo “diferente”.  

(     ) complementa o sentido do adjetivo “diferente”.  

 

Questão 3 – Na frase “[...] resolveu festejar o recebimento das insígnias ducais [...]”, o adjetivo destacado 

varia: 

(     ) em gênero 

(   X  ) em número  

(     ) em gênero e número 

 

Questão 4 – Assinale o segmento que contém um adjetivo:  

(     ) “[...] o aparecimento do Panetone ficou ligado à ideia de comemoração [...]” 

(     ) “Com as técnicas de fabricação e conservação, o Panetone popularizou-se [...]” 

(   X  ) “[...] mas na receita original vão os mesmos ingredientes de 500 anos atrás.” 

 

Gramática 

5) Sabe-se que a posição do adjetivo, em relação ao substantivo, pode ou não mudar o sentido do 

enunciado. Assim, nas frases “Ele é um homem pobre” e “Ele é um pobre homem”. 

 

a) 1ª fala de um homem sem recursos materiais; a 2ª fala de um homem infeliz; 

 

b) a 1ª fala de um homem infeliz; a 2ª fala de um homem sem recursos materiais; 

 

c) em ambos os casos, o homem é apenas infeliz, sem fazer referência a questões materiais; 

 

d) em ambos os casos o homem é apenas desprovido de recursos; 

 

e) o homem é infeliz e desprovido de recursos materiais, em ambas. 

 

6.) O item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado é: 

 

a) hibernal - de inverno; 

 

b) filatélico - de folhas;  

 



c) discente - de alunos; 

 

d) docente - de professor; 

 

e) onírico - de sonho. 

 *Filatélico: estudos, coleção de selos postais e afins. 

 

 

 


