
  

 

 

ATIVIDADE 8ª SÉRIE - EJA 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS E INGLÊS 
Profª Márcia dos santos 

Profª Cláudia Ferreira 

Identificar as ideias principais e o assunto da entrevista. 

- Analisar a linguagem e revisar as classes gramaticais das palavras. 

-Interpretar a entrevista de forma objetiva e subjetiva. 

- Associar as modalidades de trabalho e tecnologias às figuras. 

-Ampliar o vocabulário da língua inglesa. 

Contextualização:( Não precisa copiar) 

Na aula da semana passada, iniciamos a leitura e a reflexão referente à entrevista  

publicada na revista “Época Negócios” com o consultor Luis Rastilha.  Vamos continuar os 

estudos, articulando as duas disciplinas de Português e Inglês. 

Continuaremos sanando as dúvidas de vocês no grupo de whatsapp da turma. 

Entrevista: “Coronavírus: 7 tendências para o mundo pós-pandemia” 

Luis Rasquilha, CEO da Inova Consulting, projeta como será o novo normal 

• SABRINA BEZERRA 

27 ABR 2020 - 20H50 ATUALIZADO EM 27 ABR 2020 - 20H50. 

 

Como se preparar para o mundo pós-pandemia?  (Foto: filadendron via GettyImages) 
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A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças para empresas e 

escolas. Se antes esses ambientes já se preparavam para transformações drásticas por 

causa da tecnologia, a covid-19 acelerou esse processo. Para ficar no mais óbvio, as 

companhias aderiram ao home office e as escolas passaram a transmitir aulas ao vivo e 

online. Mas quais mudanças vieram para ficar e sobreviverão ao mundo pós-pandemia? 

 

Para Luis Rasquilha, CEO da Inova Consulting, é preciso se preparar para um novo normal. 

"Vivemos um momento delicado, mas ele vai passar e novas tendências vão surgir", disse 

o executivo durante o EuFest, festival online e gratuito realizado pelo Eureca, com parceria 

de mídia de Época NEGÓCIOS. Confira o que podemos esperar quando o surto acabar: 

SAIBA MAIS 

Coronavírus: como organizar a equipe em home office? 

Os desafios e potenciais da educação à distância, adotada às pressas em meio à 

quarentena . 

1. Mídia Digital 

 

O uso de veículos online será ainda mais acelerado daqui para frente. "As pessoas querem 

saber o que está acontecendo. As redes sociais, os sites de jornais, revistas, rádio e 

televisão vão informar. A informação está acima de tudo. Depois, temos de transformá-la 

em conhecimento", diz  Rasquilha.  

 

2. Conectividade & Infotech 

 

"A tecnologia está ao serviço da educação e dos negócios. Quando o novo normal chegar, 

vamos perceber que não precisávamos fazer algumas coisas que fazíamos", afirma 

Rasquilha. Ele cita, por exemplo, reuniões presenciais que poderão ser feitas online ou 

resolvidas por e-mail. 

 

3. Trabalho e Educação Online 

 

Se antes o home Office e as aulas virtuais eram questionados por alguns, isso ficará para 

trás. "A transformação digital foi imposta. A covid-19 nos obrigou a nos transformar 

remotamente. Quando a pandemia passar, as empresas irão avaliar se será necessário o 

colaborador ir para o escritório todos os dias. O grande aprendizado pós-pandemia é quem 

não fez vai ter de fazer e quem já fez vai ter de incrementar novas tecnologias", afirma 

Rasquilha.  

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/trabalho/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/04/coronavirus-como-organizar-equipe-em-home-office.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/04/os-desafios-e-potenciais-da-educacao-distancia-adotada-pressas-em-meio-quarentena.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/04/os-desafios-e-potenciais-da-educacao-distancia-adotada-pressas-em-meio-quarentena.html
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/


4. Encapsulamento 2.0 

 

"Muitos de nós vamos querer ficar em casa depois que a pandemia passar, por uma 

questão de conforto. Quando a gente se estrutura para trabalhar de casa, temos melhor 

desempenho e conseguimos entregar mais resultado. E dar atenção à família", diz 

Rasquilha. No futuro, ele argumenta que poderemos escolher entre assistir à aula 

presencial ou online, ou ir até o escritório. "As pessoas vão economizar tempo de 

deslocamento. Vão ter qualidade de vida".  

 

. Humanismo e Solidariedade 

 

A pandemia trouxe mais humanização. Segundo Rasquilha, as pessoas passaram a ajudar 

uns aos outros. E a família passou a ser o ponto mais importante na vida do cidadão. 

Depois, os amigos e conhecidos. "Nós passamos a ir ao supermercado para os vizinhos", 

afirma Rasquilha.  

 

6. Novos serviços 

 

Muitas empresas de bairro passaram a oferecer facilidades para os clientes, como o serviço 

de entrega. "As farmácias que não entenderem a necessidade do delivery terão problemas 

― mesmo que seja um grande grupo de varejo", diz Rasquilha.  

 

7. Novos modelos de negócios 

 

Muitos negócios vão perder a importância, enquanto outros irão se destacar. "As empresas 

tradicionais não estão garantidas. Elas precisam se reinventar", afirma. Segundo o 

executivo, os setores que podem ficar em desvantagem pós-pandemia são: automotivo, 

combustível, construção, negócios imobiliários, petróleo, turismo e viagem. Já os que 

podem levar vantagem são: agricultura, bem-estar, e-commerce, educação à distância, 

energia, entretenimento digital, logística, saúde e medicina.  

 

Atividade de Interpretação ( Copie e responda em seu caderno) 

 

1.Segundo Rasquilha, qual será o novo normal pós pandemia? Elabore um resumo com 

as ideias principais da entrevista. 

 

2 .De acordo com a entrevista, o encapsulamento representa que : 



 

(  ) as  pessoas vão sair mais de casa. 

(  ) as pessoas vão trabalhar . 

(  ) as pessoas vão ficar em casa por uma questão de conforto. 

 

 

3.Você concorda com o Rasquilha em relação ao encapsulamento ? Justifique sua 

resposta. 

 

4. Pesquise o que significa  encapsular no dicionário ou no celular. 

 

5.A linguagem utilizada na entrevista é: 

(  ) formal 

(  ) coloquial 

 

6.No tópico 3: “Trabalho e Educação Online”, Rastilha afirma que : 

(  ) quando a pandemia passar os colaboradores vão ser demitidos. 

(  ) o home office não colabora para a realização dos serviços. 

(  ) as empresas irão avaliar se será necessário o colaborador ir para o escritório todos os 

dias. 

 

7. No tópico 3, o trecho: “ A covid-19 nos obrigou a nos transformar remotamente”, o 

termo destacado significa:  

(   ) distante 

(   ) conectados a computadores 

(   )desapegado 

 

8.No tópico 7: “ Novos Modelos de Negócios”, quais são os setores que podem ficar em 

desvantagem e os que podem ter vantagem? Justifique sua resposta. 

 

9.Qual é o assunto abordado na entrevista? 

 

10. Leia os tópicos 6 e 7 e copie três exemplos de palavras que são gramaticalmente 

classificadas como: 

a. substantivos comuns: 

b. verbos no tempo presente: 



c. verbos no tempo pretérito imperfeito: 

d. verbos no tempo pretérito perfeito: 

e. verbos no tempo futuro do presente: 

f. advérbios de modo: 

 

11.  No tópico 3, por que as farmácias que não aderirem ao DELIVERY terão problemas? 

Você concorda com essa opinião. Justifique sua resposta. 

 

12. Na sua opinião , considerando a entrevista do Luis Rasquilha sobre os novos modelos 

de trabalho,  de educação e de relação humana, que poderão  ser estabelecidos pós 

pandemia, quais são os desafios que estão lançados para as pessoas quanto às novas 

profissões? Você já havia pensado sobre isso? Justifique sua resposta. 

 

13. Na sua opinião, o trabalho que você realiza, atualmente, se adaptará ao novo normal ? 

Justifique sua resposta. 

 

14. Associe as modalidades  de trabalho e/ou as tecnologias às respectivas figuras no 

caderno de Inglês. Por exemplo: MOTOBOY- DELIVERY. 

 

 

                                            VIDEO CALL 

 

                                      E-COMMERCE 

 

 

 



                                 MOTOBOY 

 

 

 

                             HOME OFFICE 

 

 

 

 

                                 NOTEBOOK 

 

 

 

 

 

 

               TECNOLOGY 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os 

principais objetivos desta atividade.  

Contextualização: Caros alunos, daqui por diante, vamos examinar o desenvolvimento da 

pandemia do novo coronavírus em escala local, regional e nacional. Vamos utilizar matérias 

de jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do ponto de vista espacial, 

econômico, social, etc. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, responda as 

questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto. Escreva no seu caderno: 

Atividade de Geografia e a data pula uma linha, escreva a questão e responda em seguida, 

são quatro  questões!  

Estado mantém ABC na Fase 1 em plano de flexibilização da quarentena 

3 de junho de 2020 2:00 PM por Anderson Amaral 

 
Fonte do mapa: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-
sao-paulo-tera-cinco-fases 

O governo do Estado manteve o ABC na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo de 

reabertura da economia durante a quarentena de enfrentamento ao novo coronavírus. 

O anúncio foi feito durante coletiva concedida nesta quarta-feira (3) pelo governador 

João Doria (PSDB) e antecipado ao presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de 

Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), que recebeu nesta manhã ligação do 

secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, informando da decisão. 

O secretário informou ainda a Maranhão que, no próximo sábado (6), às 10h, visitará 

o Quarteirão da Saúde, em Diadema, onde o prefeito Lauro Michels (PV) pretende instalar 

um hospital de campanha para atendimento a casos de covid-19, com 100 leitos. O 

equipamento seria instalado no 2º andar, para o qual está prevista unidade da Rede Lucy 

Montoro. 

https://www.diarioregional.com.br/author/anderson-amaral/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases


A visita será acompanhada por técnicos da Saúde do governo do Estado. Desde o 

início da pandemia, Michels reivindica dos governos do Estado e federal recursos para a 

instalação no local de hospital de campanha. 

Segundo balanço divulgado nesta quarta pelo Consórcio, o ABC soma 7.890 casos 

de covid-19 (dos quais 296 nas últimas 24 horas) e 626 mortes (24 nas últimas 24 horas). 

Há 13.501 casos e 77 óbitos em investigação. 

O Plano São Paulo estabeleceu cinco níveis de abertura da atividade econômica. O 

ABC está no primeiro nível, que só permite a abertura de atividades consideradas 

essenciais. O Consórcio esperava que a região evoluísse para a Fase 2 (laranja), que 

permite a abertura controlada de shoppings (com horário reduzido), comércio, imobiliárias 

e concessionárias. 
Fonte do texto :https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-
flexibilizacao-da-quarentena/ 

 

1. O que significa dizer que a região do ABC está na Fase 1 (vermelha) da reabertura 

da economia? 

2. Qual é a proposta do prefeito de Diadema citado na reportagem? 

3. Qual é as características da fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de reabertura da 

economia? 

4. Observe o mapa e responda: 

a)  Quais regiões estão no estágio mais avançado de abertura da economia? São 

apenas 4 regiões? 

b) Qual é a cor e o número da fase em que estão essas 4 regiões?   

 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das artes visuais, 

tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, a 

perspectiva, a partir de narrativas pessoais, sociais e estéticas. 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A atividade foi elaborada de modo que o aluno conheça técnicas de pintura. 

ATIVIDADE (Será necessário o registro dessa atividade no caderno de desenho) 

 

Continuação – Pontilhismo 

  O Pontilhismo é uma técnica de pintura em que pequenas manchas ou pontos de cor 

provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos olhos do  observador. 

 

https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/


 

    

 Atividade 

1- Vamos realizar um desenho apenas fazendo pontinhos. Saia de dentro da sua casa e vá 

para o quintal. O que você vê? Desenhe algo que esteja no seu campo de visão. 

     

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Objetivos da aula:  

➢ Ler textos com autonomia; 
➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 
➢ Aprofundar conhecimentos já adquiridos. 
➢ Responder questões relacionadas ao conteúdo estudado. 

 
Sites utilizados:  

https://beduka.com/blog/exercicios/quimica-exercicios/exercicios-sobre-misturas-homogeneas-e-
heterogeneas/ 

https://brainanswers.br.com/quimica/classifique-as-misturas-abaixo-em-h-701076 
https://www.sigmadf.com.br/wp-
content/uploads/sites/24/2019/07/19M2Ci%C3%AAncias_2019_atv_rec.pdf 
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/15042016103613970.pd
f 

 
 
Leia o texto abaixo para relembrar e aprofundar o conteúdo que vimos na aula passada: 

https://beduka.com/blog/exercicios/quimica-exercicios/exercicios-sobre-misturas-homogeneas-e-heterogeneas/
https://beduka.com/blog/exercicios/quimica-exercicios/exercicios-sobre-misturas-homogeneas-e-heterogeneas/
https://brainanswers.br.com/quimica/classifique-as-misturas-abaixo-em-h-701076
https://www.sigmadf.com.br/wp-content/uploads/sites/24/2019/07/19M2Ci%C3%AAncias_2019_atv_rec.pdf
https://www.sigmadf.com.br/wp-content/uploads/sites/24/2019/07/19M2Ci%C3%AAncias_2019_atv_rec.pdf
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/15042016103613970.pdf
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/15042016103613970.pdf


 

O que são Misturas? 

A mistura é o sistema composto por duas ou mais substâncias puras, denominadas 
componentes. Já as substâncias puras são os compostos constituídos por partículas 
iguais, normalmente as substâncias puras são formadas dentro de laboratórios e não pela 
natureza. 
As misturas são classificadas em dois principais tipos: homogêneas e heterogêneas. 
Vamos entender cada uma delas para depois responder aos exercícios sobre misturas 
homogêneas e heterogêneas. 

O que são Misturas Homogêneas? 

As misturas homogêneas, são aquelas que possuem apenas uma fase (monofásica), 
ou seja, as substâncias que constituem essa mistura são imperceptíveis, pois acabam 
ficando uniforme até formar uma solução. 
 

Alguns exemplos de misturas 
homogêneas são: 

• Água com açúcar (mistura homogênea 
líquida); 

• Cadeado de latão ( mistura homogênea 
sólida); 

• Ar (mistura homogênea gasosa); 

• Água salgada (mistura homogênea líquida); 

O que são Misturas Heterogêneas? 

 

As misturas heterogêneas são aquelas que possuem nitidamente duas ou mais 
substâncias em uma mesma mistura, ou seja, são constituídas por mais de uma 
fase (polifásica). Lembrando que não existe mistura heterogênea no estado gasoso. 
 
 

 

Alguns exemplos de misturas heterogêneas 
são: 
• Água com óleo (mistura heterogênea líquida); 

• Ouro e areia (mistura heterogênea sólida); 

• Granito (mistura heterogênea sólida). 

 
 

Questões (para serem copiadas e respondidas no caderno): 



 

1- Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas:  
 

a) água + querosene = 
b) água + álcool = 
c) areia + pedrinhas + água = 
d) serragem + água + areia = 
e) água + sal = 
f) limalha de ferro + areia = 
g) gasolina + querosene = 
h) soro caseiro= 
i) água + óleo= 
j) álcool + serragem= 
k) ar atmosférico filtrado= 
l) água do mar= 
m) leite= 
n) água + acetona= 
o) gasolina + água= 
p) pó de giz + água= 

 

HISTÓRIA 
Profª Edivânio Carlos 

Contextualização: Sendo o sistema político egípcio uma monarquia teocrática, onde 

os faraós eram vistos pela população com status de deuses na terra, as pirâmides, 

tumbas e templos representavam o poder e a autoridade dos faraós em relação ao 

povo. 

Obs. Ler o texto e responder às questões no caderno. 

EGITO 

ntigasA antiga civilização egípcia se desenvolveu ao longo do curso do rio Nilo, onde hoje 

se localiza o moderno país do Egito. A história dessa civilização se desenvolveu ao longo 

de três períodos: o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Foi um momento de 

intenso desenvolvimento cultural, social e econômico, que se deve, em grande parte, à 

condição geográfica específica.de antes de 4000 a.C. Foi unificada como reino por v de 



2700- 2800 a. C., englobando o Alto e Baixo Egito. 

 

A Necrópole de Gizé. Imagem: Wikimedia Commons. 

Período Histórico 

Inicialmente, a civilização egípcia era constituída de um grande número de pequenas 

comunidades independentes que formavam os reinos do Alto e do Baixo Egito. Por volta de 

3200 a. C., os dois reinos foram unificados sob o mando do faraó Menés, momento em que 

tem início a primeira dinastia. 

Os três períodos seguintes à unificação foram o Antigo Império (3200 a.C. a 2300 a. C.); o 

Médio Império (2100 a.C. a 1750 a. C.); e o Novo Império (1580 a.C. a 525 a. C. ). Durante 

o Antigo Império foram construídas as três célebres pirâmides de Gizé: Quéops, Quéfren e 

Miquerinos. O Novo Império foi um período marcado por intensas invasões territoriais e pelo 

enfraquecimento do Estado, até a invasão romana, por volta de 30 a. C, quando se 

estabeleceu o domínio de Roma sobre o Egito. 



Importância do Rio Nilo 

Mesmo sendo uma civilização de região desértica (nordeste da África, região do Saara), 

encontrou grande prosperidade em razão de seu desenvolvimento às margens de um 

grande rio. Em função do regime de chuvas na região das montanhas centrais africanas – 

a nascente do Nilo – entre os meses de junho a setembro, ocorriam inundações frequentes 

nas áreas mais baixas (O “Baixo Nilo”). 

 

Mapa do Antigo Egito. Imagem: Wikimedia Commons. 



Com a baixa das águas o solo libera o humo, fertilizante natural que era utilizado pelos 

egípcios na agricultura. Durante o período das cheias, para aproveitar as áreas fertilizadas, 

os egípcios desenvolveram sistema próprios de drenagem e irrigação, que possibilitaram a 

obtenção de várias colheitas anuais. Além disso, o Nilo também era utilizado para pesca, 

como via de transporte de mercadorias e pessoas, além do fornecimento de água para a 

população. 

Religião, Política e Sociedade 

O faraó estava no topo da sociedade egípcia e possuía status de Deus para a população, 

em um sistema de monarquia teocrática (de atribuição divina) e possuindo imenso poder. 

Sendo considerado um líder religioso, era o intermediário entre o povo e os deuses – e 

assim foi por mais de 3 mil anos. 

Os demais estratos da sociedade eram compostos por sacerdotes, nobreza, escribas e 

soldados. Abaixo destes estavam camponeses, artesãos e, por fim, os escravos. 

A religiosidade e a crença na imortalidade são dos aspectos mais marcantes da cultura 

egípcia. Dentre as diversas divindades, a mais importante era Amon-Rá, o deus sol, rei de 

todos os deuses e criador de todas as coisas. A crença na imortalidade é a razão para o 

processo de mumificação dos cadáveres e para a construção das pirâmides, imensos 

túmulos que abrigavam todas as riquezas do falecido, as quais ele levaria consigo para a 

eternidade. Não somente as riquezas, mas também familiares e funcionários eram 

enterrados junto com os faraós. Já o processo de mumificação era realizado porque, para 

os egípcios, a vida eterna implicava em permanência do corpo físico. 



Estátua de um escriba sentado 

                                         “O processo de mumificação desenvolvido pelos egípcios 

incluía a desidratação do cadáver e a aplicação de betume, substância destinada a 

conservar o corpo.” (Azevedo & Seriacopi, 2013, pág.45). 

Escritas 

A escrita hieroglífica teria surgido durante o período de unificação do território egípcio. Os 

símbolos, ou hieróglifos, eram usados para representar palavras. Ainda surgiram outros 

tipos de escrita no Egito Antigo, como a hierática, um tipo de escrita cursiva utilizada em 

textos literários e administrativos. Mais tarde, a escrita hierática foi simplificada e assim 

surgiu a escrita demótica. 



Você sabia? 

 

Pirâmide Vermelha. Imagem: Wikimedia Commons. 

As pirâmides, imensos mausoléus milenares, são as construções mais emblemáticas do 

Egito. Três delas, as Pirâmides de Gizé, localizadas na capital Cairo, são as mais 

conhecidas. No entanto, em todo o Egito existem mais de 130 pirâmides milenares 

soterradas sob a areia do deserto. 
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 TESTE SEU CONHECIMENTO  

• QUESTÕES 

1. (ENEM 2009) O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os 

quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder 

esculpida em pedra há milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do Vale dos Reis e os 

numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração 

turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois: 

a) significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar 

grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. 

b) representava para as populações do alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e 

encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. 

c) significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam 

aos deuses suas riquezas, construindo templos. 

d) representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados 

a trabalharem em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. 

e) significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a 

religião baseada em crenças e superstições. 

2. (UFSC) Sobre o Antigo Egito, é correto afirmar que: 

01) o rio Nilo foi de suma importância em vários aspectos da vida dos antigos egípcios. Não 

só a agricultura foi possível devido ao seu ciclo de cheias, como também a noção de tempo 

cíclico, base do pensamento egípcio, levou à crença na vida após a morte. 

02) a construção de pirâmides atendia às necessidades da vida após a morte dos faraós. 

Esse tipo de construção foi característica da arquitetura funerária durante todo o período 

https://www.todoestudo.com.br/historia/antigo-egito#questoes


do Antigo Egito e só foi possível graças à enorme mão de obra escrava existente desde o 

Antigo Reino. 

03) Os egípcios antigos acreditavam em vários deuses que se relacionavam entre si e 

formavam seu sistema mitológico. 

04) A despeito da influência islâmica, o Egito atual mantém as mesmas crenças religiosas 

do Antigo Egito. 

MATEMÁTICA 

Prof. José Carlos Brito 

OBJETIVO: exercitar operações matemáticas através de expressões numéricas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Como já visto em sala de aula, saber as ordens de resolução de 

uma expressão é o necessário para a sua solução correta. 

ATIVIDADE: Resolver em seu caderno e mostrar ao prof. no retorno à escola. 

1)25 – 33 = 

 

2)√361 + √144 = 

 

3) (36: 4) + (18: 2) = 

 

4)  
42

23 = 

 

5) 110 + 101 + √1 - √100 =  

 

6) 72 – 42 + 32 + 52 = 

 

7)  
(18−5+17 )

(10−4 )
 = 

 

8)  
√225 + 52

25 − √144
  = 


