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Semana 8 - 01 a 05/06/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Profa. Clarice 

 

Objetivos: Reconhecer e analisar a organização das cartas de reclamação (linguagem utilizada, 

argumentação e/ou relato dos fatos). Reconhecer esses espaços para reivindicação e solução de 

problemas. 

Contextualização: Dando prosseguimento às atividades da semana 7, a fim de que o aluno analise 

os espaços reservados aos leitores, nos jornais (impressos, on-line, etc.). 

Atividades: 

 

Observe o texto a seguir: 

 

Disponível em: 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=An%C3%BAncio+com+erros+de+ortografia&fr=mcafee&imgurl

=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-- 

 

Onde esse gênero textual costuma circular? 

a) Qual é a principal função desse tipo de enunciado? 
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b) Do ponto de vista das ideias, o enunciado é compreensível? Comente. 

c) Do ponto de vista da ortografia convencional, quais palavras causam estranhamento? 

d) Há situações em que é necessário garantir o uso da norma-padrão. Reescreva este mesmo 

anúncio adequando-o à norma convencional da escrita. Organize as informações para que 

chegue ao interlocutor com clareza. 

 

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 

Os textos abaixo são de clientes insatisfeitos com o serviço de um banco e os outros de uma 

loja. Analise as reclamações e responda: 

a) O conteúdo é claro? Comente. 

b) Considerando a situação de comunicação nas três reclamações: a finalidade do texto e a 

escrita da carta estão adequadas? 

c) Você escreveria  de outra maneira: Justifique. 

 

J. T. • 7 meses atrás 

Sou filha de uma CLIENTE do Banco X, desde quando era Banco Y. Como minha mãe tem 85 anos 

e não tem acesso a internet, tenho administrado a conta dela. Sou também CLIENTE do banco 

desde que era Y (QUE SAUDADE DO BANCO). Este mês, já fazem 6 (SEIS), que reclamo do 

banco, principalmente na agência da minha mãe, onde ela paga mensalmente a anuidade do cartão 

de crédito (débito automático), que não tem vindo mais a fatura para conferir as cobranças. Só 

consigo cópia com minha gerente da minha agência. Esta fatura sempre veio através dos correios 

e queremos que isto continue. Já estou pensando em cancelar o débito automático, para ver se 

vem ou não as faturas pelos correios. Caso isto não ocorra, estou prestes a cancelar o cartão e 

aceitar a oferta que o Banco W tem nos oferecido. 

  

A.  S. disse: 

12 de dezembro de 2019 às 12:17 

Comprei um guarda roupa era pra ser entregue no sábado até hoje nada, acertou pra terça feira, 

fiquei o dia inteiro dentro de casa e nada liguei lá falou que iria entregar as 13:00horas, estou até 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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hoje com as roupas encima da cama pq estou sem guarda roupa, são péssimo pra entrega, nunca 

mais eu quero negócio com essa loja. 

A. J. disse: 

16 de abril de 2020 às 10:26 

Estou tentando uma conta do urgente sax da loja não encontro porem existe uma ouvidoria com 

número falso comprei uma TV que veio com problemas protestam a troca e estou sem tb com está 

pandemia ninguém me atende Socorro nem paguei a primeira parcela e a TV parou de funcionar 

 

CLASSIFICADOS: 

 

IMÓVEIS PETS EMPREGOS 

Apartamento - Aluguel - São 

Paulo 

Alugo apto sala, coz, 1 dorm, 

banheiro e área de serviço, 2º 

and, em bom estado, ótima 

localização próximo a Av. 

Carlos de Campos próximo a 

bancos, farmácia, a 30 min do 

metro Brás, no valor do aluguel 

está incluso condomínio, água e 

IPTU. 

Vendo Lindos Filhotes 

de Labrador Preto 

nascidos em 06. 10. 

2017. Pais e avós estão 

no local, o filhote é 

entregue, com 1 dose de 

vacina V10, 1 dose de 

vacina de Giardia, 

vermifugado e pedigree 

CBKC. 

Contrato Operador 

de caixa com 

experiência: atuará 

recebendo 

pagamentos, 

realizando abertura, 

fechamento de caixa 

e demais atividades. 

Beneficios: A 

Combinar; Ensino 

Médio Completo. 

Ramo Varejista. 

Salário: a combinar. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Vendo casa térrea com 2 

dormitórios Coxinha americana, 

Sala, Banheiro, Quintal, 

Garagem para 1 vaga fechado, 

Gesso na casa inteira e sanca 

na sala, Piso frio e aceito carro 

como parte de pagamento 

  

Linda ninhada de Shih 

tzu. Reservamos e 

entregamos com vacinas 

importadas, pedigree 

cbkc, protocolo,  e 

desverminados. Ligue já 

e agende uma visita para 

conhecer nosso canil. 

Criamos com muito 

amor. 

Contrato 

Farmacêutico: 

atuação no  

atendimento aos 

clientes, controle de 

receitas e demais 

atividades 

pertinentes ao cargo. 

Formação: Superior 

completo em 

Farmácia. 

Experiência: Não é 

necessária. 

Anúncios disponíveis em: http://www.classificados.com.br/ 

Com relação aos classificados: 

a) Qual é a finalidade dos anúncios classificados? 

b) Que informações são necessárias para divulgar um produto ou serviço na seção 

“Classificados”? 

c) Pense em um produto e você irá vender ou alugar, como você escreveria? 

 

GABARITOS DAS SEMANAS ANTERIORES: 

Semana 1 - 23/3 a 27/3/2020 

1) Ordem alfabética: arte, esquina, estreita, humor, iluminada, perder, perigo, surpresa, ver, 

vontade. 

2) Cuide-se bem! 

3) Resposta pessoal 

4) Resposta pessoal 

5) Produção de texto a ser entregue à professora. 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Semana 2: 30/3 a 3/4/2020 

1) O seu peso 

2) para o touro não estava havendo incômodo nenhum, ele nem havia notado o mosquito em 

seu chifre. 

3) Sim. Presunção - orgulho, vaidade, arrogância. 

4) A fábula apresenta um fundo moral e geralmente é utilizada com fins educativos. 

5) Resposta pessoal 

6) Resposta pessoal 

7) Tipos de frases:  

a) Exclamação - admiração - exclamativa 

b) Exclamação - sofrimento - exclamativa 

c) Ponto final - afirmação - afirmativa 

d) Interrogativa - pergunta - interrogativa 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico, Adição, Subtração e Multiplicação, resolvidos com e 

sem uso de calculadoras. 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problemas, revisão de 

conceitos adquiridos em sala de aula. 

Atividade: Copiar e resolver no caderno; os resultados desta atividade estarão no final da próxima 

atividade. 

 

1- Resolva o problema abaixo: 

 

a) Antes do Coronavírus, uma determinada farmácia lucrava por mês R$ 12.340,00. Atualmente 

com medo e o perigoso hábito das pessoas fazerem automedicação o lucro desta farmácia passou 

a ser de R$ 32.637,00 por mês. Qual foi o aumento em reais desta farmácia com a pandemia? 
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b) No Brasil antes do plano Real as pessoas tinham que estocar comida devido a inflação ser muito 

alta e o preço dos alimentos sofrerem até três aumentos de preço em um único dia, atualmente 

com o Coronavírus as pessoas voltaram a estocar comida com medo de ficar sem o alimento, este 

hábito faz com que a maioria dos mercados de forma desleal aumente o preço dos alimentos devido 

a grande procura. Um determinado mercadinho lucrava R$ 5.687,00 por mês atualmente seu lucro 

foi para R$ 12.534,00 ao mês. Qual foi o aumento mensal deste mercadinho? 

 

c) Um salão de cabeleireira lucrava antes da pandemia R$ 3.200,00 por mês, atualmente com o 

confinamento social (quarentena) este salão atende apenas um cliente por vez e o lucro atual 

mensal é de R$ 650,00. De quanto é o prejuízo mensal deste salão? 

 

d) Uma determina padaria atendia cerca de 230 clientes em um único dia e cada cliente gastava 

em média R$20,00, atualmente com a quarentena esta padaria atende apenas 50 clientes que 

também consomem em média R$ 20,00 em mercadorias. Qual foi o prejuízo em reais por dia desta 

padaria? 

 

2 – Monte as contas em seu caderno e as resolva: 

a) 3456 + 1234 = 

 

b) 9870 + 3600 = 

 

c) 12789 + 5098 = 

 

d) 23489 + 999 = 

 

e) 12200 – 11789 = 

 

f) 3700 – 1987 = 

 

g) 546 – 329 = 
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h) 7891 – 6789 = 

 

i) 4286 X 9 = 

 

j) 7850 X 7 = 

 

k) 5003 X 6 = 

 

l) 90230 X 5 = 

 

Resultados da atividade anterior.  

1 - Problemas: 

 

a) R$ 83640,00 

b) 620 alunos. 

c) R$ 42160,00 

d) R$ 41480,00 

e) R$ 165920,00  

2 – Contas: 

 

a) 2331   b) 10055   c) 117519   d) 2020    e) 91          f) 572 

g) 175     h) 3591      i) 7147        j) 5200     k) 3748     l) 2130 
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HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: compreender as maneiras utilizadas pelos homens de representar a passagem do tempo, 

entender como calculamos século, década, ano inicial e final de um determinado século e entender 

como calculamos há quanto tempo que um acontecimento ocorreu. 

Contextualização: Analisar que a contagem do tempo é fundamental para o estudo da História e 

localizar e interpretar, em um texto historiográfico, jornalístico ou documento de época, estas 

medidas de tempo. 

Atividade: você vai ler com muita atenção e depois responder as questões no seu caderno, não 

há necessidade de copiar nada, nem o texto e nem as questões. 

 

A contagem do tempo histórico 

O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes 

de cada povo. Os cristãos, por exemplo, datam a história da humanidade a partir do nascimento de 

Jesus Cristo. Esse tipo de calendário é utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo o 

Brasil. 

O ponto de partida de cada povo ao escrever ou contar a sua história é o acontecimento que 

é considerado o mais importante. 

O ano de 2008, em nosso calendário, por exemplo, representa a soma dos anos que se 

passaram desde o nascimento de Jesus e não todo o tempo que transcorreu desde que o ser 

humano apareceu na Terra, há cerca de quatro milhões de anos. 

Como podemos perceber, o nascimento de Jesus Cristo é o principal marco em nossa forma 

de registrar o tempo. Todos os anos e séculos antes do nascimento de Jesus são escritos com as 

letras a.C. e, dessa maneira, então 127 a.C., por exemplo, é igual a 127 anos antes do nascimento 

de Cristo. 

Os anos e séculos que vieram após o nascimento de Jesus Cristo não são escritos com as 

letras d.C., bastando apenas escrever, por exemplo, no ano 127. 

           O uso do calendário facilita a vida das pessoas. Muitas vezes, contar um determinado 

acontecimento exige o uso de medidas de tempo tais como século, ano, mês, dia e até mesmo a 

hora em que o fato ocorreu. Algumas medidas de tempo muito utilizadas são: 
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● Milênio: período de 1.000 anos; 

● Século: período de 100 anos; 

● Década: período de 10 anos; 

● Quinquênio: período de 5 anos; 

● Triênio: período de 3 anos; 

● Biênio: período de 2 anos (por isso, falamos em bienal). 

 

Fonte: https://www.sohistoria.com.br%2Fef2%2Ftempo%2F&usg=AOvVaw3YvDyefF_2NyS6RXOzHawi 

 

Os historiadores utilizam algarismos romanos para representar os séculos. Para 

compreendermos melhor essas representações, observe as tabelas abaixo. 

Conheça alguns números romanos: 

 

www.piterest.pt 

 

Entendendo as convenções para contagem de tempo 

Para identificar um século a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações 

matemáticas simples. Observe. 

● Se o ano terminar em dois zeros, o século corresponderá ao (s) primeiro(s) algarismo(s) à 

esquerda desses zeros. Veja os exemplos: 

ano 800: século VIII 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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ano 1700: século XVII 

ano 2000: século XX 

● Se o ano não terminar em dois zeros, desconsidere a unidade e a dezena, se houver, e 

adicione 1 ao restante do número, Veja: 

ano 5:               0+1= 1                       século I 

ano 80:             0+1= 1                       século I 

ano 324           3+1=4                         século IV 

ano 1830         18+1=19                     século XIX 

ano 1998         19+1=20                     século XX 

ano 2001         20+1=21                     século XXI 

Fonte: Estudo prático 

 

Leia o texto com atenção e responda as atividades propostas. 

 

1) Escreva quando inicia e termina os séculos abaixo: 

a) Século XIV: Começa em 1301 e termina em 1400. 

  

b) Século XV: _________________________________ 

  

c) Século XVIII: _______________________________ 

  

d) Século XIX: _________________________________ 

  

e) Século XX: __________________________________ 

 

2) De acordo com o ano, indique o século ao lado, em algarismo romano. 

  

a) 1901: _________________ 

b) 1500: _________________ 

c) 2002: _________________ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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d) 1822: _________________ 

e) 111: __________________ 

 

3) Leia o texto e responda à questão abaixo. 

 

“O primeiro celular foi desenvolvido pela Ericsson, em 1956, denominado Ericsson MTA (Mobilie 

Telephony Ericsson MTA), pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em 

porta malas de carros”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_telefone_celular 

a) Calcule quantas décadas completas se passaram desde o desenvolvimento do primeiro 

celular até nossos dias. 

 

4) Responda: 

a) Quantos anos tem uma década? ____________________________ 

b) Quantos anos tem um século? ______________________________ 

c) E um milênio? ___________________________________________ 

d) Em que século você nasceu? _______________________________ 

e) Em que século estamos? __________________________________ 

 

5) Escreva o primeiro e o último ano do século XX. 

 

6) Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

a) Para facilitar a contagem de longos períodos de tempo é comum agrupá-las em séculos. ( ) 

b) José nasceu no dia 08 de novembro de 2000 logo ele nasceu no século XXI. (  ) 

c) Rita nasceu no dia 16 de fevereiro de 2001, logo ela é do século XXI. (  ) 

d) O século XXI começou no dia 1º de janeiro de 2001 e terminará no dia 31 de dezembro de 

2100. (  ) 
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GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição 

dos componentes físicos-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

Contextualização: Compreender o processo natural de origem dos minerais, reconhecendo 

diferenças entre eles, quanto a propriedades e uso.  

Atividades: Responda em seu caderno. 

 

Uso dos recursos minerais 

 

Os minerais são substâncias que constituem as rochas, geralmente são sólidos e 

inorgânicos (sem vida) e formados a partir de processos naturais. Existem inúmeros minerais na 

superfície terrestre, fundamentais para as atividades do dia a dia e as atividades econômicas  

 

Imagem 1 – Fonte: Google Imagens 
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Imagem  2 - Fonte: Google Imagens 

 

1 – Na sua opinião, os objetos retratados na imagem 1 têm minerais em sua composição? Observe 

os objetos e identifique do que eles são feitos. 

 

2 – Na imagem 2, vemos um eletrodoméstico fabricado com aço. Que eletrodoméstico é esse? Em 

sua opinião, que recurso mineral é utilizado na fabricação do aço? 

 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: conhecer a ação da energia solar no planeta terra. 

Contextualização: usar e ampliar seus conhecimentos, nesse momento de isolamento social. 

Atividades: Leia e responda em seu caderno. 

 

Leia o texto é responda às questões. 
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 No inverno falta energia solar  

 

Muita gente pensa que o inverno acontece porque a Terra chegaria, nesta época, ao ponto 

máximo de afastamento do Sol. Não é verdade. Porque, se assim fosse, o hemisfério norte teria o 

inverno também neste período, a neve deveria cair nos meses de junho, julho e agosto e não no 

Natal. O que muda de uma estação para outra é a inclinação com que os raios solares nos chegam. 

Embora possa ser difícil visualizar, não é nada complicado.  É que a Terra está inclinada em relação 

ao plano em que o planeta gira ao redor do Sol. Assim, alternadamente, um ou outro hemisfério 

fica mais ou menos exposto aos raios solares. 

Em São Paulo, por exemplo, no verão, o sol do meio-dia bate a pino. Mas, no inverno, os 

raios solares chegam inclinados cerca de 47 graus. Isso quer dizer que a cidade recebe perto de 

um quarto a menos de energia nessa estação do que no mesmo horário, no verão. Essa energia 

aquece o solo e é devolvida em forma de radiação isso infravermelha.  Esta, então, é absorvida 

pelas moléculas de água e gás carbônico das camadas inferiores do ar, próximas da superfície.  É 

isso o que provoca o efeito estufa (aquecimento global). O ar quente sobe, no chamado movimento 

de convecção, e eleva a temperatura da atmosfera.  Se no inverno o hemisfério sul recebe menos 

raios solares, então todo esse fluxo de energia também é menor, ou seja, a temperatura das 

camadas inferiores da atmosfera é mais baixa. 

Com o movimento de convecção menor, as moléculas de água têm dificuldade em ser 

arrastadas para cima.  Daí o ar fica mais seco nos meses frios.  Também os grãos de poeira que 

são muito pesados ficam no solo, deixando o ar mais limpo.  Livre dos grãos de poeira e das 

gotículas de água que refletem em maior proporção as luzes de comprimento de ondas maiores, o 

ar puro espalha melhor a cor azul.  No verão, ao contrário, a poeira e a água no ar tornam o céu 

esbranquiçado. 

(Texto de Augusto Damineli Neto.  Revista Superinteressante) 

 

 Após a leitura do texto, responda: 

 

1) Se não ocorresse variação na inclinação do eixo da Terra e, consequentemente, na inclinação 

dos raios solares que atingem o solo, as estações do ano continuariam a existir?  Justifique. 
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2) Por que durante o inverno o céu fica mais azul? 

 

3) Sabendo-se que o verão no hemisfério Sul tem início no dia 22 de dezembro e cada uma das 

quatro estações tem a mesma duração, indique: 

 

A) Qual o tempo de duração de cada estação do ano? 

 

B) Quais as datas de início do outono, do inverno e da primavera? 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR - 18 A 22 DE MAIO.   

Foi dado uma avaliação com 8 questões objetivas sobre alimentação. 

Resposta 

1) D 

2) B 

3) C 

4) A 

5) B 

6) A 

7) A 

8) C 

 

INGLÊS – Prof. Rosemere 

 

Objetivos: Corrigir as atividades e acompanhar o aprendizado; localizar informações explícitas. 

Contextualização: O aluno tem a oportunidade de corrigir as atividades anteriores e fazer uma 

outra atividade para aplicar o que aprendeu em um texto que envolve o emprego do verbo e dos 

numerais. 

Atividades 
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1. Leia o texto e responda as perguntas. As respostas podem ser em português. 

 

My name is Ken Brown and I'm a teacher. My address is 19, Green Street and my telephone 

number is 3678-5439. I'm 39 years old and I'm married. My daughter, Katherine, is two and a half 

years old.  My wife, Barbara, is Italian. She is a bank teller. She speaks English and Italian. 

 

VOCABULÁRIO: 

brother = irmão 

sister = irmã 

father = pai mother = mãe 

husband = marido 

wife = esposa 

  

daughter = filha 

son = filho 

bank teller= bancário 

married = casado 

single = solteiro 

speak = falar 

 

1- Qual a profissão de Ken? 

2- A que se refere o número 39? 

3- Ken é casado ou solteiro? 

4- Qual a idade da filha de Ken? 

5- Quem é Katherine? 

6- Quem é Barbara?  
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INGLÊS - CORREÇÃO DE ATIVIDADES ANTERIORES 

 

Alunos, 

Espero que vocês estejam bem e que também estejam conseguindo fazer as atividades. 

Nessa semana, vou apresentar a correção das atividades que foram enviadas para vocês 

após o início da quarentena. Não tem, aqui, correção daquela atividade que vocês buscaram na 

escola. Na semana que vem, passo a correção das outras que faltam. 

Na sequência, três exercícios para aplicar a revisão. 

Fiquem bem. Até breve. 

Professora Rose 

 

Correção da 5ª semana 

1- Use a forma contraída. 

I am Stephany. 

I’m Stephany. 

a) She is my sister. _She’s my sister._ 

b) He is my brother.  He’s my brother. 

c) It is good.  It’s good. 

d) We are a happy. We’re happy. 

e) You are intelligent. You’re intelligent. 

  

 2- Passe para a forma interrogativa: 

  a) You are a good boy.        Are you a good boy? 

  b) Your girlfriend is beautiful.    Is your girlfriend beautiful? 

 c) They are rich.    Are they rich? 

 d) She is young. Is she Young? 

  

3- Passe para a forma negativa. 

a) Paul is short.  Paul is not short. 
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b) Peter is well today.  Peter is not well today. 

  

 c) My house is beautiful.     My house beautiful is not beautiful. 

  

d) The teacher is young.  The teacher is not young. 

  

4- Traduza o diálogo abaixo: 

   A terrible headache                                  

    – Good morning, Mary. 

 – Good morning, Joseph. 

    – Are you well today? 

    – No, I am not well. I am sick. 

    – What is the matter? 

    – A terrible headache. 

 

Uma dor de cabeça horrível 

 –  Bom dia, Mary. 

 –  Bom dia, Joseph. 

 – Você está bem hoje? 

 – Não, eu não estou bem. Estou doente. 

 – Qual é o problema? 

 – Uma dor de cabeça horrível. 

  

Correção da 6ª semana 

1- Complete a sequência: 

a)  one –    TWO   – three 

b)     FOUR   – five – six 

c) seven- eight – NINE 

d) ten-   ELEVEN   – twelve 

e) thirteen – FOURTEEN – fifteen 
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f)  SIXTEEN – seventeen –  EIGHTEEN 

g)  nineteen – TWENTY – TWENTY-ONE 

 

2- Assinale a opção correta: 

a) One 

(X) 1 

 

b)  Seventeen 

 (X) 17 

 

c)  Eleven 

(X) 11 

 

d)  Fourteen 

 (X) 14 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivos: Aguçar o olhar do educando com criatividade para enxergar e construir arte com o que 

se tem em seu entorno. 

Contextualização: Pessoal, mas semanas que se passaram foram propostas atividades de 

organização de rotina e de olhar as pessoas que convivem com vocês. 

Agora é hora de olharmos, para sua própria arte no ambiente em que vive. Como construir 

elementos artísticos com a própria criatividade. 

Palavras-chave de pesquisa: 

 arte com sucata 

 obras de arte com elementos da natureza 

 esculturas de sucata simples 

Artistas: David Edgar, Giuseppe Arcimboldo, Vik Muniz e artista plástico Crispim Dias. 
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Sugestão de leitura e vídeo: Aqui um artista trabalhador baiano, genuinamente Brasileiro  

Link: https://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Mosaico-Baiano/noticia/artista-plastico-transforma-lixo-

em-arte-em-conceicao-do-jacuipe.ghtml 

 

Crispim Dias trabalha a conscientização, através de esculturas em plásticos que jogamos 

nos mares e oceanos. Os resíduos são recolhidos pelo próprio artista. 

 

 

 

Fonte: https://www.assuntoscriativos.com.br/2009/09/eco-arte.html?m=0 

 

Atividade: Crie arte com o que você tem 

Muitos artistas exploram diferentes materiais para criar arte. Tente você também criar 

desenhos, pinturas, esculturas e brinquedos com o que tem em casa. Vale usar tampinhas, 

garrafas, palitos, papelão, colorau e açafrão para criar tintas e o que sua imaginação permitir. 
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