
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   6ª SÉRIE A   10ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 6ª série A!  

Como vocês estão? Espero que bem! 

Estamos num processo de “resgatar” colegas para nossas atividades! 

Por isso, para quem está chegando ou tentando começar agora, peço para 

que não se assuste e conte com toda a família EJA/Átila para superar essa 

fase! Aos que estão nessa jornada desde o início das tele aulas, desejo que 

continuem firmes! 

Nesta semana nos concentraremos em rever as unidades de medidas 

de massa. O gabarito destas atividades está aqui para vocês saberem como 

estão se saindo.   

Qualquer dúvida estou à disposição. Não se esqueçam que todos vocês 

são muito importantes para mim! 

Um abraço bem forte, 

 Professora Janaína,      - junho/2020 

 

Não copie os objetivos da aula. 

Objetivos da aula: Revisar as conversões entre algumas unidades de 

medidas de massa. 

 

O texto a seguir é apenas para ser lido. Você não precisa copiar! 

UNIDADES DE MEDIDA DE MASSA- REVISÃO 

As medidas de massa são aquelas que obtemos ao usarmos balanças, 

ou, popularmente falando, são as que indicam o “peso” de um objeto ou corpo. 

As unidades que mais usamos para indicá-las são o grama (g), o quilograma 

(kg), o miligrama (mg) e a tonelada (t). 

O grama é bastante empregado para expressarmos a massa de 

alimentos e pequenos animais. Uma quantidade maior de alimentos ou o corpo 



humano costumam ter as massas expressas em quilogramas. Objetos muito 

pequenos e comprimidos têm a massa expressa em miligramas. As massas 

de grandes animais como baleias e elefantes, bem como cargas pesadas de 

alguns caminhões são expressas em toneladas. 

 

A atividade a seguir não precisa ser copiada em seu caderno. Escreva 

somente as respostas: 

 

1) Complete as lacunas a seguir com as unidades de medida adequadas: 

a) O “peso” médio de um papagaio-verdadeiro é de 400__________. 

b) Aquele motorista foi multado porque o caminhão que ele dirigia 

carregava 5____________ a mais de “peso” que o permitido. 

c) Como seu bebê está pesado! Já está com mais de 5___________! 

d) Esse comprimido tem 500________________de dipirona. 

e) Comprei um pacote com 250____________daquele café. Se eu 

soubesse que era tão gostoso, tinha comprado um pacote com 1 

____________. 

 

O texto a seguir é apenas para ser lido. Você não precisa copiar! 

 

As unidades de medidas de massa têm equivalência entre si, veja: 

1 grama= 1000 miligramas 

1 quilograma= 1000 gramas 

1 tonelada= 1000 quilogramas 

Veja alguns exemplos de como usar essas equivalências: 

 

EXEMPLOS: Faça as transformações indicadas: 

a) 15 kg em g                                          b) 2 t em kg             

Resolução: 

a) Como 1kg= 1000g, basta multiplicarmos 15 kg por 1000:  



15X1000= 15000 

Assim, 15kg = 15000 g 

b) Como 1t = 1000 kg, temos: 

2X1000= 2000. 

Portanto, 2t= 2000 kg  

 

As atividades a seguir não precisam ser copiadas em seu caderno. Escreva 

somente os cálculos e as respostas. Use a calculadora quando necessário. 

2) Quantos pacotes com 50 kg de cimento cada um podem ser 

transportados em um caminhão que pode carregar apenas 1 tonelada 

de carga? 

3) Comprei 5kg de café para vender em pacotes de 250 g cada um. 

Quantos pacotes desse tipo devo comprar para armazenar o café? 

4) Quantos comprimidos com 500 mg de dipirona uma indústria 

farmacêutica pode fabricar com 1 kg dessa substância? 

5)  Um auxiliar de veterinário do Zoológico “pesou” um elefante com 3200 

kg de massa em uma balança que suporta animais de até 2 toneladas. 

Você acha que essa pesagem deu certo ou a balança pode ter se 

quebrado? Por quê?   

 

Agora, compare as respostas que você obteve com a correção que deixarei 

aqui. Não se esqueça que você não deve copiar a correção. Boa sorte! 

CORREÇÃO 

1) a) gramas       b) toneladas      c) quilogramas      d) miligramas 

e) gramas/ quilograma. 

2) Como 1 tonelada= 1000kg, temos que descobrir quantos pacotes com 50 

kg de cimento temos que juntar para obtermos 1000 kg desse produto, o 

que é obtido através da divisão a seguir: 

1000÷ 50= 20 

R.: Esse caminhão pode carregar, no máximo, 20 pacotes de cimento. 



3) Como 1kg= 1000 g, segue que 5kg= 5X1000g= 5000g. 

Agora, temos que descobrir quantos pacotes com 250g de café temos que 

juntar para obtermos 5000 g desse produto, o que é obtido através da 

divisão a seguir: 

5000÷ 250= 20 

R.: Devo comprar 20 pacotes desse tipo para armazenar o café. 

4) Uma vez que 1kg= 1000g e 1g = 1000 mg, em 1kg de dipirona temos 1000g 

de dipirona, ou ainda, 1000X 1000mg= 1000000 mg de dipirona. 

Assim, precisamos saber quantos comprimidos com 500 mg dessa 

substância cada um devemos juntar para obtermos 1000000 mg de 

dipirona: 

1000000÷500= 2000 

R.: Essa indústria farmacêutica pode fabricar até 2000 comprimidos com 

essa quantidade de dipirona. 

5) Como a balança suporta até 2t e 2t= 2X1000kg= 2000kg, segue que a 

balança deve ter se quebrado, pois o elefante em questão tem 3200 kg de 

massa. 

 

Não copie as Referências Bibliográficas: elas estão aqui para você saber de 

onde a professora retirou os dados para montar os problemas. 

 

Referências Bibliográficas  

STUDYLIB. Visualizar Bula do medicamento. Disponível em: 

https://studylibpt.com/doc/1308689/visualizar-bula-do-medicamento. Acesso 

em: 10 jun. 2020. 

WIKIAVES. Papagaio- verdadeiro. Disponível em: 

https://www.wikiaves.com/wiki/papagaio-verdadeiro. Acesso em: 10 jun. 2020 

WIKIPEDIA. Elefante. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elefante. 

Acesso em 10 jun. 2020. 

 



HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste momento, 

retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o presente, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre 

a sociedade 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

 

Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma epidemia. 

Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se espalha por uma 

determinada região, pode até atingir mais de um país, mas não se espalha 

pelo mundo. Pandemia é uma doença que se espalha por diferentes regiões 

do mundo, atingindo muitos países. 

 

Questão: Diferencie Epidemia e Pandemia 

 

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, foi quando também iniciaram-

se as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí, surgiu a ideia 

de criação de um sistema único de saúde, que pudesse atender toda a 

população. O Ministério da Saúde vem para fortalecer ações em saúde 

pública, medicina preventiva, mas traz mais médicos especializados e mais 

centros especializados, gerando críticas daqueles que defendiam um trabalho 

mais focado na prevenção. 

 

 

 

 



Questão: Quando foi criado o Ministério da Saúde? Qual deve ser o papel 

do Ministério da Saúde? 

O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do 

Paraitinga (SP), em 5 de agosto de 1872. Filho de Bento Gonçalves Cruz e 

Amália Bulhões Cruz. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 

e, na capital, graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro em 1892. 

Desde os estudos de medicina atuou como pesquisador, estudando diferentes 

tipos de doenças que afetavam a população brasileira. Em 1897 foi para Paris, 

onde passou dois anos estudando no Instituto Pasteur, renomado centro de 

pesquisa em Microbiologia. 

De volta ao Brasil, Oswaldo Cruz atuou como médico e pesquisador em 

hospitais e institutos de pesquisa, sempre no campo da Microbiologia, com 

estudos sobre a Peste Bubônica, por exemplo. Em 1903 foi encarregado, pelo 

Presidente Rodrigues Alves, do combate a diferentes doenças que assolavam 

o país, especialmente a Capital Federal (Rio de Janeiro): Febre Amarela, 

Varíola e Peste Bubônica.  

 

Questão: Quem foi Oswaldo Cruz? Qual seu papel no combate a doenças 

no Brasil do início do séc. XX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Português - 6ª série- Semana 10 

OBJETIVO: 

O objetivo dessa atividade é realizar uma revisão de conteúdos e habilidades 

que foram trabalhados nas atividades anteriores, como a leitura, 

compreensão e interpretação de textos de diversos tipos e gêneros, a 

ampliação de vocabulário, produção de texto, pesquisa de biografia, entre 

outras atividades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Após a decretação da quarentena e suspensão das aulas presenciais, vocês 

foram obrigados a estudar à distância. Vamos brevemente relembrar o que já 

foi trabalhado até aqui de forma a ajudar todos a organizar seus estudos e 

tirar dúvidas que podem ter ficado para trás. Nessa atividade, trabalharemos 

as  semanas 4, 5, 6 e 7, que tratam dos recursos e das características do 

texto poético, sentido denotativo e conotativo das palavras. 

Atividade: 

Leia o poema abaixo para e responda as questões: 

 

No Meio do Caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

 

 



1) Você gostou do poema? Explique no que pensou ou o que sentiu ao ler. 

Fique a vontade para se expressar, pois aqui não há certo ou errado.  

 

2) Os poetas se utilizam de versos (cada linha) para transmitir seus 

pensamentos e seus sentimentos nos poemas. Os versos são 

organizados em estrofes (conjunto de versos). Quantos versos e 

quantas estrofes formam o poema “No Meio do Caminho”? 

 

 

3) Damos o nome de rima à semelhança sonora das palavras que ocorre, 

geralmente, no final dos versos. Quando um poema não apresenta rimas, 

dizemos que possui versos brancos. Existe rima nesse poema ou são 

versos brancos? 

 

 

4) Sentido denotativo corresponde ao sentido literal, próprio ou real da 

palavra, encontrado no dicionário. Sentido conotativo corresponde a um 

sentido especial, figurado, novo, por isso, mais expressivo. A palavra 

pedra, do poema, foi usada com a intenção de (assinale a alternativa 

correta): 

a) simbolizar obstáculos que impeçam a plenitude dos atos e dos 

sentimentos, portanto, em sentido conotativo. 

b) em seu sentido real, ou seja, elemento mineral da natureza das 

rochas, duro e sólido, como se encontra do dicionário, portanto, em 

sentido denotativo. 

 

5) Coloque nos parênteses D para o sentido denotativo e C para o conotativo 

para o uso da palavra pedra nas frases abaixo. 

(  ) Aquele que nunca sofreu por amor que atire a primeira pedra. 

(  ) A Matemática é uma pedra no meu sapato. 

(  ) Durante os protestos, alguns manifestantes mais exaltados atiraram 

pedras em lojas e bancos. 

(  ) A anel que a noiva recebeu tinha uma pedra preciosa muito cara. 

(  ) “No filme neozelandês Almas Gêmeas, duas adolescentes planejam 

a morte da mãe de uma delas de forma brutal: recolhem pedras de 

vários tamanhos em um saco e cometem o crime de maneira violenta.” 

 

6) Agora escreva você duas frases com cada palavra abaixo, uma em 

sentido denotativo e outra em sentido conotativo (4 frases no total): 

a) Pedra:                                             b) Guerra:  



CIÊNCIAS – 6ª SÉRIE 

OBJETIVO 

Contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, ajudando para que 

consigam realizar as atividades, contribuindo com a leitura, análise e 

interpretação de texto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dando continuidade e finalizando a revisão dos conteúdos iniciados há duas 

semanas, reapresento parte das atividades da sexta e sétima semanas, para 

dar mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda não conseguiram 

realizá-las. Portanto, quem já respondeu essas atividades não precisa fazê-

las novamente. Bom estudo! 

 

ATIVIDADES 

 

1) Os cnidários se apresentam sob as formas de medusa ou pólipos. Qual 

a diferença entre essas duas formas? Dê exemplos. 

 

2) Os corais vivem em colônias. Como se organizam essas colônias? 

 

 

3) Qual a diferença entre platelmintos e nematelmintos quanto à forma de 

seus corpos?  Cite exemplos de platelmintos e de nematelmintos. 

 

4) Como é o tubo digestório dos platelmintos? 

 

 

5) Como é o tubo digestório dos nematelmintos? 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA    - 6ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

Objetivo: 

Analisar/comparar, bem como ordenar e sistematizar os conteúdos 

apresentados.  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles que 

apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes no estudo da ciência geográfica. 

Compreender as transformações do espaço e da sociedade, mediante as 

ações humanas. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade de 

observação/percepção do espaço geográfico, das atividades realizadas em 

fases anteriores deste projeto de trabalho, que excepcionalmente estamos 

executando, bem como discussões promovidas em sala de aula ou de 

pesquisas na internet. 

                      

       Leia com atenção sobre o conceito de paisagens abordados abaixo: 

 

O objetivo desta atividade é o de revisar conteúdos estudados em nossas 

aulas, e já abordados nas atividades realizadas em semanas anteriores, bem 

como compreender a importância da ciência geográfica neste contexto.   

O que é paisagem? Quais tipos de paisagem existem? 

Não importa se natural ou modificada, é interagindo com a paisagem que o 
ser humano vai escrevendo sua jornada sobre a Terra. 

 
                                                                                            Adriano Curado. 
08/02/2019, 07h00 
 



 
  

A paisagem natural é aquela que ainda não sofreu a interferência do homem 
e tem aspectos apenas da natureza. Ela pode ser uma serra, uma floresta, 
um rio etc. Apesar de sabermos que muitas dessas paisagens ditas naturais, 
sofrem influência indireta das ações antrópicas. 

Já na humanizada/cultural, há a intervenção do ser humano, posto que ele 
altera o que antes era intocável. 

 

Atividade 1: 

Com base nos conceitos apresentados, procure diferenciar paisagens 
naturais das humanizadas/culturais 

 

Atividade 2: 

De acordo com as imagens abaixo apresentadas, procure identificá-las como 
naturais ou humanizadas/culturais: 



 

Figura 1:     ............................................................................. 

 

 

 

Figura 2: ........................................................ 

 

 

 

 



 

Figura 3:   ..................................................................................... 

 

 

 

 

Figura 4: ...................................................................................... 

 

  



 

Figura 5:  ...................................................................................... 

 

                                      Referências utilizadas na realização das atividades: 

 

                                                                https://alunosonline.uol.com.br/geografia/paisagem.html 

                                                                                                     https://www.dicio.com.br/paisagem/ 

   https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-paisagem-quais-tipos-de-paisagem-existem/ 

 

                                                                                                                                           BOM TRABALHO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/paisagem.html
https://www.dicio.com.br/paisagem/
https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-paisagem-quais-tipos-de-paisagem-existem/


ARTE  -  6ª SÉRIE 

 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter registro EM SEU CADERNO, com a data de 

realização, e a identificação do aluno/série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de teletrabalho. 

Objetivo: Analisar/interpretar/comparar/contextualizar a realidade e o 

pensamento, em diferentes espaços e momentos históricos, através de 

diferentes contextos. 

Compreender o conceito de arte, bem conhecer a sua origem. 

Perceber a importância das manifestações artísticas, em nossas vidas. 

Perceber como as manifestações artísticas  se dão das mais variadas formas 

e se adaptam às condições do meio em que se manifestam. 

Contextualização: Para a realização desta atividade, você contará com o 

que aprendeu em sala de aula, com sua capacidade de 

interpretação/percepção da realidade, do texto e informações disponíveis em 

fontes de sua escolha, bem como as mídias. 

 

                                   Leia com atenção o texto abaixo: 

ARTE é conhecimento, e partindo deste princípio, pode-se dizer que é 

uma das primeiras manifestações da humanidade, pois serve como forma do 

ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam 

sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos 

e uma forma de comunicação (AZEVEDO JÚNIOR, 2007).  

A arte surgiu com os primórdios da humanidade, se revelou com suas 

primeiras ações, principalmente através de seu trabalho, condição 

necessária para sua sobrevivência, em que o homem utiliza a natureza 

transformando-a. As pinturas rupestres, também caracterizavam essas 

primeiras formas de ação, demonstrando que o homem da caverna, naquele 

tempo, já interesse em se expressar de maneira diferente (FISCHER, 1983). 

Dentre seus possíveis conceitos a “arte é uma experiência humana de 

conhecimento estético que transmite e expressa ideias e emoções”, por isso, 

para a apreciação da arte é necessário aprender a observar, a analisar, a 

refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, 

materiais e modos diferentes de fazer arte (AZEVEDO JÚNIOR, p. 7, 2007).  



Partindo deste princípio, a arte existe para decorar o mundo, para 

ajudar no dia-a-dia (utilitária), para explicar e descrever a história, para 

expressar ideias, desejos e sentimentos, a arte é uma manifestação singular. 

                                                        Irama Sonary de Oliveira Ferreira                                  

                                                        Lívia Freire de Oliveira 

Atividade 1:  

Em nossas aulas presenciais, discutimos muito a respeito do que seria a 

arte, qual sua origem e a sua importância na vida dos seres humanos. 

Estabelecemos também uma relação entre a arte com a ciência geográfica, 

pois ambas se valem dos recursos naturais, transformando-os, mesmo que 

sob diferentes contextos. A própria pintura rupestre, no contexto artístico, 

retrata a arte dos povos primitivos, mas sob o ponto de vista da ciência 

geográfica, tem um caráter cartográfico, quando representa o espaço de 

vivência dos seres humanos, naquele contexto histórico. 

Com base nas citações acima, procure elaborar um pequeno texto que 

aborde a sua concepção de arte (o que seria arte para você), e em que 

momentos ela faz parte de sua vida. 

 

                            Referências utilizadas para a elaboração das atividades: 

                           

http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/241/texto%205.pdf 

                                                                                                                                       

BOM TRABALHO. 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/241/texto%205.pdf


Língua Inglesa – 6ª série A 
OBJETIVO:  
    Proporcionar aos alunos, da EJA, adquirir os conhecimentos para pesquisar 
em Língua Inglesa , ajuda a trabalhar  o raciocínio lógico, isso faz com que os 
alunos, brincando, aprendam noções de gramática Inglesa..  
 
 CONTEXTUALIZAÇÃO:  
    Sempre nos deparamos com situações em que necessitamos     utilizar os 
plurais das palavras corretamente, esse exercício ajuda a desenvolver esse 
raciocínio lógico utilizando a Língua Inglesa. 
 

Assinale a alternativa correta para os plurais em Língua Inglesa::  

 

 

 

 

 

                                                                          Good Luck! 

                                                                          Teacher:  Daniel Soares.      


