
  

 

 

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 disciplina, assim vocês podem manter, 

em casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos:-Identificar a ideia principal do apólogo. 

- Analisar a linguagem figurativa. 

-Interpretar o texto de forma objetiva e subjetiva. 

- Analisar sintaticamente as palavras nas orações. 

Contextualização:( Não precisa copiar) 

Iniciamos o ano letivo com o Projeto de Leitura que visa, além de apresentar vários gêneros 

textuais e a apresentação de escritoras e escritores brasileiros, desenvolver o gosto pela 

leitura. Na escola, vocês podem levar os livros para casa. Entretanto, no momento, não 

está sendo possível. Desta forma, selecionei alguns contos, crônicas e apólogos para vocês 

não perderem o gosto pela leitura. 

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

Gênero textual: Apólogo é um gênero alegórico, isto é, gênero que busca transmitir um 
ou mais sentidos além do literal, daquele que está escrito no dicionário. Os personagens 
são animais, plantas, objetos ou até partes do corpo humano, trazendo um ensinamento 
de vida por meio de situações semelhantes às reais. 

Por meio da utilização de exemplos, o apólogo tem o objetivo de refletir sobre os conceitos 
humanos, visando modificá-los, podendo ser de ordem moral e/ou social. 
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https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/machado-de-assis-um-autor-a-frente-de-seu-

tempo/ 

Conhecendo um pouco sobre o escritor Machado de Assis: 
 
Joaquim Maria Machado de Assis foi filho de pais humildes, trabalhou desde cedo para 
ajudar a família que era pobre e descendente de escravos. Não estudava regularmente, 
mas gostava muito de ler. Nasceu em 02/07/1839, no Rio de Janeiro, e faleceu em 
29/07/1908 com 69 anos.Escreveu vários contos, crônicas, poemas, romances. Sendo 
um grande escritor negro brasileiro. 
 

 

(Leia o texto, mas não precisa copiar no caderno) 

 
Um Apólogo 
 
Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:  
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale 
alguma coisa neste mundo?  
— Deixe-me, senhora. 
 — Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? 
Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.  
— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que 
lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e 
deixe a dos outros.  
— Mas você é orgulhosa.  
— Decerto que sou. — Mas por quê?  
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, 
senão eu?  
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou 
eu, e muito eu?  
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição 
aos babados...  
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem 
atrás, obedecendo ao que eu faço e mando...  
— Também os batedores vão adiante do imperador.  
— Você é imperador?  
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só 
mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, 
ajunto... Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse 
que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não 
andar atrás dela. Chegou costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, 
enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano 
adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos 
de Diana para dar isto uma cor poética. E dizia a agulha: 
— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta 
costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, 
furando abaixo e acima. A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela 
agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está 
para ouvir palavras loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se 
também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o 
plic-plic plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia 
seguinte; continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou 
esperando o baile. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/machado-de-assis-um-autor-a-frente-de-seu-tempo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/machado-de-assis-um-autor-a-frente-de-seu-tempo/


 Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava 
a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o 
vestido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, 
abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe:  
— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do 
vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto 
você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, 
diga lá. Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não 
menor experiência, murmurou à pobre agulha:  
— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico. 
 Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: — 
Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária! 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000269.pdf 
 

 

( Realize as atividades no caderno) 

 
1- Relacione as colunas com as palavras sinônimas. Utilize o dicionário ou o celular, se 
necessário: 
 
A- subalterno            (  ) cão pernalto e esguio próprio   para a  caça de lebres 
 
B- obscuro                (  ) costuro; 
 
C- ínfimo                   (  ) aqueles que abrem caminho; 
 
D- coser                    (  )de qualidade média ou inferior, vulgar, comum 
 
E- galgo                     (  ) muito pequeno,inferior, vulgar,o mais  baixo de todos; 
 
F- melancolia            (  ) subordinado, inferior, secundário; 
 
G- altiva                    (  ) orgulhoso, arrogante, vaidoso; 
 
H- batedores             (  ) abatimento, desânimo, tristeza; 
 
I- ordinária                 (  ) sombrio, pouco conhecido, indecifrável. 
 
 
2- A expressão “agulha não tem cabeça” na linguagem conotativa pode ser entendida 
como:________________________________________________ 
      
3-  De acordo com o texto, o que significa: “dar feição aos babados”? 
       
 
4- Quais os temas discutidos no texto? Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
(  ) o orgulho; (  ) a vaidade; (  ) a humildade;  (   ) a modéstia; (  ) a bondade;  (  ) a 
simplicidade; (  ) egoísmo; (  ) prepotência. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000269.pdf


5- Vamos analisar os elementos da narrativa: espaço, tempo, personagens e  lugar depois 
de reler o texto atentamente: 

A-     
a )   
C-   b ) Quem são personagens:________________________________________ 

 
D-   c ) Qual é o espaço físico_________________________________________ 
 e 
E-   d) Foi utilizado o discurso direto? Exemplifique.________________________ 

 
e) De acordo com o texto, quem era orgulhosa? _______________________ 
       
 
6- Retire do texto, a onomatopeia utilizada pelo autor e diga o que ela está representando. 
______________________________________________________________ 
 
7- Podem fazer o (X) em mais de uma alternativa.  
a ) Quanto ao “professor de melancolia”, podemos concluir que ele: 
 
(  ) estava sempre se dando mal; 
(  ) que era frequentemente passado para trás;   
(  ) sentia-se injustiçado;  
(  ) recebia o reconhecimento que julgava merecer;  
(  ) era feliz porque tinha seu trabalho valorizado. 
 
b) Linha e agulha eram semelhantes: 
 
(   ) ambas eram humildes; 
(   ) ambas eram orgulhosas; 
(   ) ambas eram trabalhadoras;  
(   ) ambas eram vaidosas. 
 
8- O que você acha que significa “servir de agulha para muita linha ordinária” 
 

______________________________________________________________ 
9- Na sua opinião, qual é o ensinamento que o apólogo transmite? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

(Fonte: www.armazemdetextos.blogspot.com.br) 
 

(Realize as atividades no caderno) 

Análise Sintática 
 
Leia as orações e observe os exemplos no preenchimento da tabela abaixo: 
 
a ) Nós lavamos muito as mãos durante a pandemia. 
 
 

Quem ou o quê? Fez o quê? 

 
Nós 

 
lavamos muito as mãos durante a pandemia. 



 
 
b ) As empresas tradicionais precisam de inovação. 
 

Quem ou o quê? Fez o quê? 

 
As empresas tradicionais 

 
precisam de inovação. 

 
 

Análise sintática significa estudar a função das palavras nas orações. 
 
Uma oração pode ter dois elementos principais: sujeito e predicado. 
 

 
 
EXEMPLO: As empresas tradicionais precisam de inovação. 
 
Sujeito: As empresas tradicionais 
 
Predicado: precisam de inovação 
 
 
Para identificar o sujeito e predicado das orações, sigam os passos: 

1. Identificar o verbo na oração. 
2. Perguntar ao verbo: Quem ou o quê? 
3. Encontrando a resposta, você estará encontrando o sujeito. 
4. Identificando o sujeito, os outros termos da oração são o predicado. 

 
O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. O sujeito pode ser uma pessoa, 
um objeto, um sentimento, dentre outros. 
O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. 
O verbo faz parte do predicado e concorda com o sujeito em número e pessoa. 
 
Atividade:  
 
Realize a análise sintática das orações: 
 

1. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudança para as empresas 
em as escolas. 

 

Quem ou o quê? Fez o quê? 

 
 

 

 
 

2. A pandemia trouxe mais humanização. 
 
 

Quem ou o quê? Fez o quê? 

  
 

 
3. Os setores da agricultura, logística e entretenimento digital terão vantagens no 

período do “novo normal” pós pandemia. 



 
 

Quem ou o quê? Fez o quê? 

 
 

 

 

 

 

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 às 

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

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

são cinco  questões!  

Estado flexibiliza quarentena e autoriza reabertura 

do comércio no ABC a partir do dia 15 
 

 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_c
ampaign=PlanoSP. Acesso em 10/06/2020 

10 de junho de 2020 9:00 PM por Anderson Amaral 

O governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (10) que o ABC e os demais 
municípios da região metropolitana de São Paulo ascenderão, a partir da próxima segunda-

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP


feira (15), à Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena e 
reabertura da atividade econômica. Nessa etapa, é permitido o funcionamento em horário 
reduzido de shoppings, imobiliárias, comércio de rua, escritórios e concessionárias de 
veículos. 

Devido à pandemia do novo coronavírus, a quarentena vigora em 38 municípios da 
Grande São Paulo desde 24 de março, o que restringe o comércio e os serviços a atividades 
essenciais – a Capital teve a flexibilização autorizada pelo Estado no início deste mês. 

Outras duas regiões do Estado (Vale do Ribeira e Baixada Santista) também 
ascenderam da Fase 1 (vermelha) para a 2. Com isso, segundo o governo João Doria 
(PSDB), 26% da população paulista – correspondente a 11,4 milhões de pessoas – tiveram 
a quarentena relaxada. 
          No sentido contrário, o Estado ampliou as restrições nas regiões de Araraquara e 
Bauru, que voltaram da Fase 3 para a 2; de Ribeirão Preto, que recuou da Fase 2 para a 1; 
e de Barretos e Presidente Prudente, da Fase 3 para a 1. 
          O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, explicou que a 
decisão de flexibilizar a quarentena na região metropolitana levou em conta, principalmente, 
o avanço de 40% na capacidade hospitalar da Grande São Paulo, com 304 novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que reduziu sua taxa de ocupação nos hospitais para 
69,1%. 
          “Houve grande esforço ao longo dos últimos dias para fortalecer a capacidade 
hospitalar do ABC, com mais leitos de UTI. Com isso, chegamos a 68% de ocupação dos 
leitos na região, taxa que era superior a 86% há duas semanas”, afirmou Vinholi, durante 
entrevista coletiva concedida no Palácio dos Bandeirantes.Vinholi lembrou o anúncio, na 
terça-feira, de 25 novos leitos de UTI no ABC, dos quais 20 em Diadema e cinco em Rio 
Grande da Serra. 
         O secretário, contudo, ressaltou que o número de óbitos na região ainda preocupa – 
segundo balanço do Consórcio Intermunicipal divulgado ontem, o ABC soma 775 mortes 
pela convid-19, com 10.378 casos confirmados. 
          As prefeituras que tiveram a quarentena flebilizada deverão publicar decretos 
adequando as normas locais à nova classificação do Plano São Paulo. O funcionamento, 
porém, terá restrições. Comércio de rua e shoppings só poderão permanecer abertos quatro 
horas por dia. Além disso, o atendimento será limitado a 20% da capacidade, haverá 
distanciamento entre clientes no interior das lojas, o uso de máscara será obrigatório e os 
estabelecimentos terão de oferecer álcool gel. 
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-

do-plano-sp/. Acesso em 10/06/2020.  

1. De acordo com o texto, o que é permitido na Fase 2- Laranja? 

2. Quais regiões do Estado de São Paulo voltaram para Fase 1- vermelha? 

3. Como a Região do ABC conseguiu avançar da Fase 1 – Vermelha para a Fase 2 – 

Amarela? 

4. Quais são as condições para abertura do comércio a partir do dia 15? 

5. Como você avalia a quarentena determinada pelo Governo do Estado e a Prefeitura 

de Diadema desde 24 de março? 

 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-do-plano-sp/
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-do-plano-sp/


-Descrever, analisar e interpretar a obra de Arte 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

De acordo com a biografia do artista referido, já trabalhada em sala de aula a atividade foi 
elaborada de modo que o aluno conheça e se familiarize com a obra. 

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

 

Conhecendo a obra de arte  ¨Homem velho na tristeza¨  

de Vicente Van Gogh 

A pintura descreve uma figura solitária: um homem velho sentado numa cadeira, apoiando 

as suas mãos apertadas contra a sua face, em completo desespero. É uma reflexão clara 

do próprio estado mental de Van Gogh nos seus últimos dias. Sempre em conflito com a 

vida e consigo próprio, a sua existência, em tudo o que dela se conhece, foi a de um homem 

em luta constante com o ”eu” dono de um sofrimento avassalador, de um espírito que nunca 

conseguiu encontrar-se, senão com as suas telas, únicas entidades com quem se 

identificava a quem tinha a coragem de confessar os seus tormentos íntimos. Fez da tela o 

seu confessionário e das cores que para ela transpunha, as mensagens ditadas pela sua 

alma irrequieta, cheia de luminosidade por um lado e sombria por outro, uma alma triste, 

que não encontrava um porto em parte nenhuma. 

 

Envelhecer faz parte da vida. É uma realidade que todos, ou quase todos, enfrentaremos. 

Mas estamos preparados para lidar com a velhice? Ao vermos nossos pais, tios e avós 

envelhecerem não nos damos conta de que eles irão perder a vitalidade, a memória, o 

ânimo. É muito difícil vê-los numa situação de fragilidade e temos a tendência de achar que 

eles continuarão iguais, apesar dos anos. Saber lidar com as novas situações requer um 

exercício de paciência e observação. Vale saber que algumas alterações fisiológicas 

ocorrem com o decorrer da idade. Perda de audição, visão e paladar são algumas delas. O 

idoso perde muito a capacidade de ouvir e ver e, muitas vezes, os mais novos não têm 

paciência em lidar com esta deficiência. Na hora de comer, pode parecer frescura, mas 

realmente o paladar muda e pode ficar ainda mais seletivo. Outra incapacidade é a de 



locomoção. Os mais velhos movimentam-se mais devagar e o ritmo lento às vezes irrita os 

parentes mais próximos. No convívio familiar, não há treinamento para lidar com os nossos 

entes queridos. Mas temos de tentar nos colocar no lugar deles para viver bem. Uma boa 

dose de paciência, praticar a arte de ouvir e observar e compartilhar com outras pessoas 

que vivenciam as mesmas situações podem ajudar a lidar com os mais velhos. Sabemos 

que os defeitos pioram com a idade, por isso, não espere que os idosos fiquem mais 

tolerantes. Pratique você a tolerância, o respeito e o amor. Tenho certeza de que sua atitude 

será retribuída com gratidão pelo seu parente que tanto lhe fez quando era mais jovem. 

Viva mais e melhor. 

http://doencamentalap.blogspot.com/2011/04/pintura-de-um-paciente-depressivo.html 

https://emais.estadao.com.br/blogs/viva-mais-e-melhor/aprendendo-a-lidar-com-a-velhice/ 

 

Praticar a arte 1: Escreva abaixo algumas atitudes de respeito que você precisa ter 

para com as pessoas idosas de sua família para não ficarem tristes: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Praticar a arte 2: Agora que conhecemos a obra, reproduza o desenho a seguir, 

vamos aplicar cor. Enquanto pinta, pense e reflita sobre suas atitudes e 

questionamentos em relação à velhice, tanto sua quanto de seus familiares.  

 

 

http://doencamentalap.blogspot.com/2011/04/pintura-de-um-paciente-depressivo.html
https://emais.estadao.com.br/blogs/viva-mais-e-melhor/aprendendo-a-lidar-com-a-velhice/


CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: 
 
Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento social, esta atividade 
visa a revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma a aprofundar o 
conhecimento e as práticas dos educandos. 

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://www.todamateria.com.br/separacao-de-misturas/ 

Autoria do texto: Lana Magalhães Professora de Biologia 

Nas aulas anteriores falamos bastante a respeito das misturas homogêneas e 
heterogêneas. Agora vamos falar sobre como as misturas podem ser separadas. 

 

Separação de Misturas 
 

Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias 
diferentes. 
Lembre-se que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, e ela pode ser 
homogênea ou heterogênea. 

A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos, a 
separação da água para obter sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a 
própria separação de lixo. 

Processos de separação de misturas 

O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende 
dos seguintes aspectos: 

• Tipo de mistura: homogênea ou heterogênea; 
• Natureza dos elementos químicos que formam as misturas; 
• Densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. 

 

Separação de misturas homogêneas 

As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os principais processos 
de separação dessas misturas são: 

Destilação simples 

A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas 
através de seus pontos de ebulição. 

Exemplo: a água com sal submetidos à temperatura de ebulição que evapora sobrando 
apenas o sal. 

https://www.todamateria.com.br/separacao-de-misturas/


Destilação fracionada 

A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para 
que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o 
líquido que tem o maior ponto de ebulição. 

Exemplo: separar água de acetona. 

Veja também: Destilação Simples e Fracionada 

Vaporização 

A vaporização, também conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura até o 
líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente 
líquido é perdido. 

Exemplo: processo para obtenção de sal marinho. 

 

Vaporização: a água evapora e sobra o sal 

Liquefação fracionada 

A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura 
é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada 
e são separados conforme os seus pontos de ebulição. 

Exemplo: separação dos componentes do ar atmosférico. 

Veja também: Liquefação ou Condensação 

Conheça também: 
• Estados Físicos da Matéria 
• Misturas Homogêneas e Heterogêneas 
• Ponto de Fusão e Ebulição 

Separação de misturas heterogêneas 

As misturas heterogêneas são aquelas que têm duas fases. Os principais processos de 
separação são: 

Centrifugação 

A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do 
que é menos denso. 

https://www.todamateria.com.br/destilacao-simples-e-fracionada/
https://www.todamateria.com.br/vaporizacao/
https://www.todamateria.com.br/liquefacao-ou-condensacao/
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https://www.todamateria.com.br/misturas-homogeneas-e-heterogeneas/
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Exemplo: centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das 
peças de vestuário. 

Filtração 

A filtração é a separação entre substâncias sólidas insolúveis e líquidas. 

Exemplo: fazer café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é coada separando o pó do 
líquido. 

Decantação 

A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela 
pode ser realizar entre líquido-sólido e líquido-líquido. 

No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo 
do recipiente. Para esse processo, é utilizado o funil de decantação. 

Exemplo: separação de água e areia ou separar água de um líquido menos denso, como o 
óleo. 

Processo de decantação entre líquidos 

Dissolução fracionada 

A dissolução fracionada é usada para separação de substâncias sólidas ou sólidas e 
líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes, 
como a água. 

Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como 
a filtração ou destilação. 

Exemplo: separação de areia e sal (NaCl). 

Separação magnética 

A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de 
ímã. 

Exemplo: separar limalha de ferro (metal) de enxofre em pó ou areia. 

https://www.todamateria.com.br/filtracao/
https://www.todamateria.com.br/decantacao/
https://www.todamateria.com.br/dissolucao-fracionada/
https://www.todamateria.com.br/separacao-magnetica/


Separação 

magnética 

Ventilação 

A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Exemplo: soprar 
sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. 

Levigação 

A levigação é a separação entre substância sólidas. É o processo utilizado pelos 
garimpeiros e que é possível graças à densidade diferente das substâncias. 

Exemplo: o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. 

 

A levigação é utilizada para extração do ouro 

Peneiração ou Tamisação 

A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. 



Exemplo: peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com o 
açúcar mais fino. 

Veja também: Levigação, Ventilação e Peneiração 

Flotação 

A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito 
através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. As bolhas 
formam, então, uma espuma, separando as substâncias. 

Exemplo: tratamento de água. 

Floculação 

A floculação consiste na adição de substâncias coagulantes, como o sulfato de alumínio 
(Al2(SO4)3), adicionado a água juntamente com óxido de cálcio (CaO). A reação entre essas 
duas substâncias origina o hidróxido de alumínio (Al(OH)3). 

As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e unem-se ao hidróxido de 
alumínio, formando flóculos/flocos maiores, o que permite a decantação. 

Esse processo é uma das etapas do tratamento da água. Ele é extremamente importante 
pois partículas muito pequenas não se sedimentam e ficam em suspensão na água, o que 
dificulta a retirada. 

Catação 

A catação é o método mais simples para separação de misturas. É realizado de forma 
manual, separando partes sólidas. 

Exemplo: separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. 

 

Agora, responda em seu caderno: 

Escolha apenas um dos métodos de separação de misturas e explique-o. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº Edivânio Carlos 

Objetivos e características: A importância de se estudar a História. A história tem uma 

relação direta com o homem em seu tempo. ... Ela investiga o que os homens fizeram, 

https://www.todamateria.com.br/levigacao-ventilacao-e-peneiracao/
https://www.todamateria.com.br/flotacao/
https://www.todamateria.com.br/tratamento-de-agua/
https://www.todamateria.com.br/catacao/


pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o 

conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu 

tempo. 

A contextualização: Colocar o aluno como protagonista, trazendo o contexto do seu dia 

a dia para a sala de aula. 

 

IMPEACHMENT: DILMA E COLLOR PERDEM O MANDATO 

 
 

Dilma Rousseff faz sua defesa durante sessão de julgamento do impeachment no Senado 
( Marcelo Camargo/Agência Brasil) 

Em 2016, o noticiário no Brasil foi dominado pelo processo de impeachment contra Dilma 

Rousseff. Em votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os congressistas 

votaram pela destituição da presidente eleita em 2010 e reeleita em 2014. Com a saída de 

Dilma, o vice Michel Temer assumiu a presidência em 31 de agosto. 

Esta não foi a primeira vez que um presidente brasileiro sofreu um processo de 

impeachment. Em dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello enfrentou a mesma 

situação de Dilma. O que motivou a sua saída foi um escândalo de corrupção, conhecido 

como “Esquema PC” – uma prática de lavagem de dinheiro no exterior comandada por 

Paulo César Farias, tesoureiro da campanha eleitoral de Collor. As denúncias deram origem 

ao movimento dos Caras Pintadas, deflagrado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). 

Horas antes da decisão final pelo impeachment no Senado, Collor renunciou, tentando 

evitar a perda dos direitos políticos. Mesmo assim, o Senado aprovou o impeachment do 

presidente no dia 29 de dezembro de 1992.  O vice-presidente, Itamar Franco, assumiu 

até o final do mandato. Em 1994, Collor foi absolvido em processo criminal pelo Supremo 

https://abrilguiadoestudante.files.wordpress.com/2016/12/dilma-impeachment2.jpg?quality=100&strip=info
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Tribunal Federal (STF). Ele voltou ao cenário político em 2006, ao eleger-se senador pelo 

estado de Alagoas. Em 2014, foi reeleito. 

No caso de Collor, a motivação do impeachment foi sua suposta participação no comando 

de um esquema de corrupção. Já contra Dilma, pesaram as acusações de que ela teria 

realizado manobras fiscais indevidas como as “pedaladas fiscais” e os decretos autorizando 

créditos suplementares no orçamento – veja aqui mais sobre as denúncias que derrubaram 

Dilma Rousseff. 

Em comum, Collor e Dilma enfrentaram uma de grave crise econômica, com recessão, 

inflação e desemprego em alta. Esse quadro exerceu papel fundamental para minar a 

popularidade dos dois presidentes. Mas o fator decisivo para a queda foi a perda do apoio 

parlamentar. Abalados pelas perspectivas negativas da economia e pela pressão popular, 

tanto Dilma quanto Collor não tiveram habilidade política para lidar com um Congresso 

hostil e sofreram um forte isolamento de deputados e senadores – que são as 

autoridades responsáveis por analisar as denúncias e votar pela destituição dos 

presidentes. Sem conseguir reverter o cenário político adverso, Dilma não obteve os votos 

suficientes para manter o seu mandato e repetiu o calvário de Collor. Ou seja, o fator político 

acabou sendo mais decisivo do que a própria análise jurídica do caso. 

 

Após a leitura do texto, responda às questões abaixo no caderno. Não precisa 

copiar e nem imprimir. 

Até que ponto um acontecimento do passado pode influenciar um fato atual? De que forma 

o homem pode aprender com a história para direcionar suas ações no presente? Afinal, a 

história pode se repetir? 

 

 

 

INGLÊS 
Profª Cláudia Ferreira 

OBJETIVO: FAZER COM QUE O ALUNO SAIBA IDENTIFICAR VOCABULÁRIO REFERENTE AO 

RACISMO PRESENTE EM NOSSO COTIDIANO. 

CONTEXTUAÇIZAÇÃO: O TEMA RACISMO ESTÁ SENDO AMPLAMENTE DEBATIDO POR 

TODA ASOCIEDADE NETE MOMENTO DEVIDO A MORTE DE GEORGE FLOYD NOS ESTADO 

UNIDOS. COM BASE EM TODAS AS REPORTAGENS, FOTOS, PROTESTOS E DISCUSSÕES 

QUE FORAM LEVANTADAS A PARTIR DESTE TRÁGICO EVENTO, CABE A ESCOLA ABORDAR 

ESTE TEMA EM QUESTÃO. 

ATIVIDADE: A PARTIR DAS FIGURAS ABAIXO AS RELACIONE COM AS RESPECTIVAS 

PALAVRAS QUE AS IDENTIFICAM,  LIGANDO-AS. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/impeachment-o-voce-precisa-saber-sobre-a-votacao-na-camara/
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                                            PARE O RACISMO                                       

 

 

                                                RACISMO 

 

                                     VIDAS NEGRAS IMPORTAM 

 

 

 

 


