
 

EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 8ª SÉRIE 

De 01/06 a 05/06/2020 

 

NOME: _______________________________________________ 

PORTUGUÊS – PROFESSORA LÍRIA 

Objetivo  identificar e utilizar os sinais de pontuação, distinguindo suas funções para escrita e 
leitura. 

Contextualização: Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita 
para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como: entonação, jogo de 
silêncio, pausas, etc. 

Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. ... Os 
sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar 
recursos específicos da língua falada, tais como: entonação, jogo de silêncio, pausas, etc. 

  
Leia o texto, e responda as questões sobre o emprego da pontuação 

Berto 
  

    Berto era um abominável homem das Neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas, 
quanto das distantes florestas. 
    Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas quando elas pousaram em uma pedra. 
    Silenciosamente, ele rastejou para perto delas. Mas do outro lado da pedra havia um garotinho. 
    Que susto! Ele nunca havia visto nada igual! Berto mergulhou na moita para se esconder. Mas 
… AAAAIIII! Os galhos tinham vários espinhos! 
    O garotinho andou até Berto: 
    – Desculpe-me – ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você 
    – Eu sou Berto, um abominável homem das neves! 

BUCKINGHAM, M. “O não tão abominável homem das Neves”. São Paulo: Ciranda Cultural, 
2005. s/p. 

  
Questões  

Questão 1 – Na passagem “Silenciosamente, ele rastejou para perto delas.”, a vírgula separa 
uma palavra que indica: 
(     ) o modo com que Berto rastejou. 
(     ) o lugar para onde Berto rastejou. 
(     ) o tempo com que Berto rastejou. 
  
Questão 2 – O ponto de exclamação acompanha a interjeição “[…] AAAAIIII!” que exprime: 
  
(     ) espanto                                             
(     ) dor                                            



(     ) lamento  
  
Questão 3 – A frase “Quem é você” deve ser encerrada com: 
  
(     ) reticências                                    
(     ) ponto final                           
(     ) ponto de interrogação 
  
Questão 4 – No trecho “– Desculpe-me […]”, o travessão introduz uma fala: 
(     ) do homem das Neves, Berto. 
(     ) do garotinho Tom. 
(     ) do narrador da história. 
  

  

 

INGLÊS – PROFESSORA ANA PAULA 

OBJETIVOS : 

 

• Revisar, aprofundar e  ampliar conhecimentos  na Língua Inglesa 

• Recordar  repertório/vocabulário/gramática  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO : 

• Revisar e recordar conceitos, vocabulários, e  gramática   na  Língua Inglesa,  já  

abordados  em sala de aula 

 

ATIVIDADES: 

 Releia  as   aulas   anteriores, e  anotações feitas  em seu caderno   

com  muita  atenção  

 

 

Copie  e responda em seu  caderno: 

 

1. Traduza para  a  Língua Portuguesa : 



 

a) This is  Mike 

b) He is a student. 

c) Here is Mike 

d) There is Jane. 

e) Jane  and  Mike are  students. 

f) Good Afternoon Betty! 

g) How   are   you   ? 

h) I’m ok,  thanks. 

 

 

 

 

2. Traduza   para   a  Língua  Inglesa: 

 

a) Aquela  é  Mary Jane. 

b) Ela é uma  estudante   também. 

c) Henry   está   aqui. 

d) Mary  está   lá. 

e) Eles    são   estudantes. 

f) Bom  dia  Anne! 

g) Eu  estou   bem, obrigado.  E  você  ? 

 

GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE  

 

Gabarito referente a semana de 18.05.2020 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. 

Responda:  

1) Dê exemplos de poluição sonora. 

Resposta: Trânsito, equipamentos de construção entre outros 



2) Dê exemplos de poluição visual. 

Resposta: excesso de publicidades em cartazes, outdoors, placas, entre outros. 

 

Atividade para semana de 25.05.2020 a 29.05.2020 

Objetivo da atividade: A expansão da multinacionais 

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. 

 

As multinacionais são empresas que atuam em vários países ou que expandem suas 

atividades para um território que está além de suas fronteiras nacionais. São também chamadas 

de empresas transnacionais ou globais e sua proliferação pelo mundo está diretamente 

relacionada com o processo de globalização e consolidação do capitalismo financeiro e 

informacional. 

A multinacional pode entrar em um novo país de diversas formas: pela distribuição simples de 

suas mercadorias e expansão de seus mercados, pela instalação de filiais e fábricas ou até pela 

migração completa de sua sede e sistemas produtivos. Muitas delas, para driblar tarifas 

alfandegárias, optam por instalar suas fábricas em outros países, mas deixam suas sedes 

administrativas em seu território original ou em cidades globais, mantendo a produção próxima 

do mercado consumidor e a administração próxima dos grandes espaços de poder econômico. 

Os principais objetivos de uma empresa multinacional quando desloca ou expande o seu 

processo produtivo para outros países são a busca por matérias-primas com fácil acesso, a 

obtenção de mão de obra mais barata, a redução do pagamento de impostos, entre outros. O 

principal mercado de atuação são os países subdesenvolvidos e, principalmente, os emergentes, 

que apresentam boas condições para investimentos estrangeiros. 

Esses países, aliás, passaram por um tardio processo de industrialização, que esteve 

diretamente atrelado à instalação de fábricas pertencentes a multinacionais, o que os tornou 

muito dependentes dessas empresas e de seu capital para a geração de empregos e 

crescimento de suas economias. Além disso, nesses países, é comum que as multinacionais 

também se fundam, comprem ou realizem joint ventures com empresas do próprio país, o que 

as possibilita uma expansão ainda maior de mercado. 



Atualmente, as empresas multinacionais controlam a maior parte do mercado nacional e 

internacional, dominando os meios publicitários e estando direta ou indiretamente presentes na 

produção da maior parte dos produtos que consumimos. Formam-se, em muitos segmentos, 

verdadeiros oligopólios constituídos não apenas por empresas, mas por imensos conglomerados 

compostos pela união de grandes companhias internacionais. 

Fonte de pesquisa: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/expansao-das-multinacionais.htm 

 

Responda: 

1) O que é uma empresa multinacional  

2) Quais os principais objetivos de uma multinacional ? 

 

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; 
-Ao término do mesmo, produzir um texto com o tema do texto para posterior entrega. 
 

BRASIL ATUAL 

  

Quando falamos de Brasil Atual, geralmente nos referimos a temas que dizem respeito aos 
últimos trinta anos de nossa história, isto é, desde o fim dos Governo Militares até os dias de 
hoje. 
Nesse sentido, comentaremos temas relativos a esse período, que vai desde a abertura 
democrática, começada com a Lei de Anistia (de 1979), até as manifestações populares que 
ocorreram nos anos de 2013 e 2015. 
Nesse arco temporal, diversos temas interpõem-se. O Movimento pelas Diretas Já é um dos 
primeiros e mais significativos. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/expansao-das-multinacionais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governos-militares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/direta-ja.htm


Com a abertura política articulada entre civis e militares, entre os anos de 1979 e 1985, a 
população vislumbrou a possibilidade de voltar a exercer o direito ao voto direto na eleição de 
seus representantes. 
Entretanto, o primeiro presidente civil, após o longo período militar, foi eleito indiretamente em 
1985. Seu nome era Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. José Sarney, eleito 
vice, assumiu o cargo, exercendo-o até 1989. 
O governo Sarney foi um dos mais conturbados da chamada “Nova República”, sobretudo pelos 
transtornos econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que 
foi reunida a constituinte para a elaboração da nova Constituição Federal. O processo de 
elaboração da carta constitucional foi encabeçado por Ulisses Guimarães, um dos líderes do 
novo partido herdeiro do MDB, o PMDB. 
A versão oficial da Constituição ficou pronta em 1988 

 Nela havia o restabelecimento da ordem civil democrática e das liberdades individuais, bem 
como a garantia das eleições diretas. 

  

Em 1989, as primeiras eleições diretas ocorreram e foi eleito como presidente Fernando Collor 
de Melo. Collor também desenvolveu um governo com forte instabilidade econômica, porém 
permeado também com grandes escândalos políticos, que desencadearam contra ele um 
processo de impeachment, diante do qual preferiu renunciar ao cargo de presidente. 
  

 

Fonte:brasilescola.uol..com.be 

 

 

CIÊNCIAS – PROFESSOR LAERCIO  

 

OBJETIVO: Diferenciar as substâncias inorgânicas e as orgânicas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Conhecer  e diferenciar quando uma substância é inorgânica e uma 

substância orgânica.  

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: Correção dos exercícios da aula anterior (substâncias e misturas) 

e ler o texto sobre substâncias inorgânicas e orgânicas. 

 

1) O que são substâncias? 

Resposta: As substâncias são compostas de átomos, que se organizam das mais variadas 
formas. 

 

2) O que são substâncias simples e compostas? Dê exemplos. 

Resposta: As substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento 
químico. 

Exemplos: O2 (gás oxigênio), H2 (gás hidrogênio). 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-sarney.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-sarney.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-collor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-collor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-collor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-collor.htm


As substâncias compostas são aquelas formadas por átomos de elementos químicos 
diferentes, em uma única molécula. 

Exemplos: H2O (água), NaCl (cloreto de Sódio ou sal de cozinha), C6H12O6 (glicose). 

 

3) O que são misturas? 

Resposta: Misturas é um agrupamento de substâncias simples e compostas. 

Exemplo: água  +  glicose 

 

4) O que são misturas homogêneas e heterogêneas? Dê exemplos. 

Resposta: Quando não conseguimos distinguir os componentes de uma mistura, chamamos de 
mistura homogenia. 

Exemplo: água e açúcar 

Quando podemos distinguir os componentes de uma mistura, chamamos de mistura 
heterogenia. 

Exemplo: água e areia 

 

 

 

Substâncias inorgânicas e orgânicas 

Um composto químico inorgânico é uma substância na qual os átomos de dois ou mais 
elementos são combinados. São chamados de inorgânicos porque vêm de minerais. 

Exemplos: a água e os sais minerais 

Um composto químico é orgânico quando  são produzidas pelos seres vivos. 

Exemplos: Proteínas, Carboidratos e Lipídios 

Proteína é um composto formado de átomos de Nitrogênio (N2) e Carbono (C). 

Carboidratos é um composto formado por átomos de Carbono (C), Hidrogênio (H2) e Oxigênio 
(O2). 

Lipídios é um composto formado por átomos de Carbono (C), Hidrogênio (H2) e Oxigênio (O2), 
podendo conter átomos de Ferro (F), Nitrogênio (N2) e Enxofre (S). 

 

Fontes de pesquisa: 

 Caderno do futuro: Ciências/Albino Fonseca- 2ª Ed. – São Paulo: IBEP, 2007.  

 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 – Reconhecer uma equação do 2º grau e seus coeficientes.  

CONTEXTUALIZAÇÃO  - Coeficientes de uma equações do 2º grau. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Aplicação do conceito. 

 

Equação do 2º grau - continuação 

 

Uma equação do 2º grau é representada por ax² + bx + c = 0, se os valores dos 

coeficientes forem a=4, b = -5 e c = 1, teremos a seguinte equação do 2º grau: 4x² - 5x + 1 = 0. 
 
Seguindo esse raciocínio, complete a tabela com a equação do 2º grau correspondente: 
 

a b c Equação 

1 6 4  

8 1 2  

-3 6 -3  

-7 0 28  

-3 3 0  



12 -12 12  

 

 
 
 
 
 
 

ARTE – PROFESSORA ROSANGELA 

 

OBJETIVOS: 

Reescrever o texto narrativo para linguagem de um roteiro teatral (narração, diálogos, ação) 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O roteiro teatral é um texto com indicações dos personagens e dos seus diálogos, há as ações dos atores 

como expressões e gestos, marcação da entrada e saída de um personagem em cena, pode conter a indicação 

da sonoplastia e quantas cenas são necessárias para a apresentação teatral.   

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Leia e relembre novamente o texto criado por você “Um dia do seu diário no isolamento social”, 

reveja as ideias sobre cenário, figurino, característica dos personagens, sonoplastia e história em 

quadrinhos para fazer o roteiro teatral. 

2. Reescreva a narração “Um dia do seu diário no isolamento social” para um roteiro da linguagem 

teatral em que possua: narração (se houver), diálogos, ação (gestos e expressões, marcação de 

entrada e saída de cena), indicação de quando ocorre a sonoplastia e a divisão das cenas (se houver).  

 Escreva o texto numa folha de caderno que possua em casa. 

 

LINKS E ANEXOS: 

Editorial Que Conceito. São Paulo. Conceito de Roteiro Teatral. Disponível em: 

<https://queconceito.com.br/roteiro-teatral>. Acesso em: 27/05/2020. 

 

 

https://queconceito.com.br/roteiro-teatral

