
EMEB LUIZ GONZAGA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ATIVIDADES 5º SÉRIE 
SEMANA DE 22/06 A 26/06 

 

NESTA SEMANA, IREMOS RETOMAR OS CONTEÚDOS TRABALHADOS ATÉ AGORA COMO 

FORMA DE REVISÃO.  

PARA TANTO, VOCÊ DEVERÁ REVER AS ATIVIDADES FEITAS COMO FORMA DE ESTUDO. 

AS QUESTÕES APRESENTADAS JÁ FORAM TRABALHADAS. 

VOCÊS DEVERÃO COPIAR SOMENTE AS PERGUNTAS E ABAIXO AS RESPOSTAS 
CORRESPONDENTES. E UTILIZAR UMA FOLHA SEPARADA PARA CADA MATÉRIA. AS 
ATIVIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA ATÉ DIA 08/07. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR COM NOME, NÚMERO, SÉRIE, DATA E A DISCIPLINA, 
CONFORME MODELO. 

BOM TRABALHO! 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS  

I- Leia este trecho de um poema de cordel 

ABC DO DIREITO DO TRABALHADOR 

Agora meu caro amigo 

Preste bem sua atenção 

Vamos tratar de um assunto 

Que interessa ao cidadão 

Dos seus direitos sagrados 

Em relação ao patrão 

 

Conhecer estes direitos 

Não é só obrigação 

Do operário consciente 

Como também do patrão 

Assim se anda direito 

E se evita a confusão 

 

Tudo se torna mais fácil 

Para aquele que conhece 

De férias e aviso prévio 



Benefícios de INSS 

Enfim, do que diz a lei 

Do que o operário merece 

(...) 

 
Severino José. Severino José: introdução e seleção de Luiz de Assis Monteiro. São Paulo: Hedra, 2001. 

Coleção  Biblioteca de Cordel. P.137. 

 

II - Responda as questões abaixo: 

1- Qual é o assunto do poema de cordel? 

2- Qual o autor deste poema? 

3- Retire do texto as palavras que rimam? 

4- Quantos versos e estrofes têm neste trecho de cordel? 

5- A que região do Brasil a literatura de cordel é geralmente associada? 

III- Leia os trechos dos textos abaixo, escritos por dois líderes da luta contra o racismo. 

Pense o que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo e escreva um pequeno 

texto sobre o assunto considerando aquilo que você acredita e as informações. 

 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 

ensinadas a amar. (Nelson Mandela) 

 

Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de 

sua pele (…) Eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e 

sentassem-se na mesma mesa em paz. (Martin Luther King) 

 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE  DE HISTÓRIA 

 

1- Explique com suas palavras o Período Paleolítico e o Período Neolítico. 



 

Imagem retirada do site: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-prehistoria-nos-periodos-paleolitico-neolitico.htm 

 

Imagem retirada do site: https://www.youtube.com/watch?v=jsTMszg6kuY 

 

 

2 – Como os primeiros grupos humanos começaram a povoar o território americano. Quais foram os 

primeiros povos da América.  

 

 

 

http://ligadosnahistoria.blogspot.com/2010/04/o-povoamento-da-america.html 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-prehistoria-nos-periodos-paleolitico-neolitico.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jsTMszg6kuY
http://ligadosnahistoria.blogspot.com/2010/04/o-povoamento-da-america.html


 

 

3– Escreva o que mais chamou a sua atenção na leitura dos textos da Civilização Grega. 

 

4 – Cite duas características do Império Romano. 

  

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

1- Um tanque contém 500 litros de gasolina e são efetuadas, sucessivamente, as seguintes 

operações: 

 Retiram-se 80 litros; 

 Colocam-se 48 litros; 

 Retiram-se 183 litros; 

 Colocam-se 111litros; 

 Colocam-se 28 litros; 

Ao final das operações quantos litros há dentro do tanque? 

2-Para um aniversário, as 43 mesas disponíveis em salão de festa foram distribuídas de modo que 

cada mesa seria para 6 convidados e, mesmo assim, ainda restariam 4 convidados para acomodar. 

Sabendo disso, calcule quantas pessoas foram convidadas para festa. 

3 -Resolva as potenciações abaixo: 

a) 82= 

b) 104= 

c) 113= 

 

4- Em uma oficina de costura uma determinada costureira cortou 385 quadrados de 22 cm de lado. 

Colocando um quadrado do lado do outro o comprimento do tecido, em metros, é 

 a) 8470  b) 847,0 c) 84,7 d) 8,47 e) 0,847 



5- Calcule a área das figuras abaixo: 

a)                                                                                                  b) 

 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 
 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

Conceito paisagem geográfica. 

Para a Geografia, paisagem não é apenas um belo panorama natural ela é o conjunto de 

elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. 

Observe as duas imagens e responda  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem1- Hortas ocupam terrenos baldios e mudam paisagem urbana em Diadema 

https://revistagloborural.globo.com 

https://revistagloborural.globo.com/


 

Imagem 2- Uma Diadema para o Sol. Foto de Marilizabel 

https://olhares.com 

1) Qual das duas imagens pode ser classificada como paisagem natural? Explique. 

 

Conceito de lugar geográfico 

Lugar é uma porção do espaço geográfico onde vivemos nosso dia a dia, em interação com a 

paisagem e com outras pessoas. 

Os lugares, geralmente se parecem com as pessoas que os habitam. Revelam por tanto a 

identidade cultural de cada grupo, evidenciando o caráter único de cada lugar. 

 

2) A partir das afirmações acima e de seus estudos anteriores, podemos dizer que o 

município de Diadema é o lugar geográfico de seus moradores? Por quê?  

 

3) Qual é a relação entre o lugar geográfico e a paisagem geográfica? 

Conceito de espaço geográfico. 

O espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da 

ação humana ao longo do tempo. 

O trabalho humano transforma o espaço geográfico, cria paisagens e determina as diferenças na 

qualidade de vida das pessoas.  

É Por meio do trabalho que as pessoas modificam a natureza e constroem o espaço geográfico. 

4) Segundo o texto acima, é possível afirmar que o espaço geográfico é resultado de dois 

fenômenos. Quais são? 

 

5) Qual é a importância do trabalho humano para a transformação do espaço geográfico? 

 

 

Referência bibliográfica: Deliore, Cesar Brumini. Araribá Mais Geografia. São Paulo: Moderna, 

2018. 

 

https://olhares.com/


 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

A importância dos solos  

Os solos são muito importantes em nossa vida. Deles dependem todas as atividades agropecuárias, 

como a criação de animais e a produção de alimentos (carne, ovos, leite, milho, arroz, feijão, trigo, 

frutas, hortaliças e legumes); a produção de fibras (algodão, sisal) e de madeira; a produção de 

árvores e de flores; etc. Sem falar na indústria de construção civil (areia, tijolo e telha) e na 

conservação das florestas, rios, lagos; enfim: de toda a biodiversidade. Além de sua importância na 

agricultura, na construção civil e para o meio ambiente, os solos contribuem também para que o 

homem produza arte como, por exemplo, as esculturas e cerâmicas em argila; e obtenha matéria-

prima para a produção de tinta. Isso mesmo, de tinta de solo!  

As minhocas prestam um grande serviço ao solo e à agricultura 

Conhecidas como "arados do solo", as minhocas arejam a terra durante a escavação que fazem. 

Levam oxigênio para microrganismos que dependem do gás para viver. 

Doenças relacionadas ao solo contaminado 

Amarelão – Ancilostomose 

É uma doença típica de regiões de solo quente e úmido. Entre outros sintomas, provoca uma forte 
anemia, dor de barriga e fraqueza que diminui a capacidade de trabalho dos indivíduos afetados. 

O amarelão – nome popular mais comum da ancilostomose – ocorre frequentemente em indivíduos 
portadores de outras verminoses, fato que, somado às condições sociais precárias, contribui para 
a baixa produtividade do homem rural brasileiro. 

Esquistossomose – Barriga-d’água 

É o nome popular para uma doença que deixa a pessoa com uma barriga enorme. Esquistossomose 
é a outra denominação para esse mal. No Brasil, a barriga-d’água é provocada pelo Schistosoma 
mansoni, verme achatado (platelminto) que entra pela pele (pés e pernas), aloja-se no fígado, 
alimenta-se de sangue e chega a ter um centímetro. 



O verme passa por várias fases. Ele começa como ovo, vira uma larva ao cair em rio ou lagoa, 
transforma-se em cercária dentro de um caramujo e chega à fase adulta no corpo humano, seu 
hospedeiro definitivo. O tratamento da doença é feito por um médico através do uso de vermífugos. 

Prevenção das doenças relacionadas ao solo contaminado 

Para se prevenir das doenças relacionadas ao solo é preciso investir em saneamento básico 
(tratamento de água e de esgoto), é necessário cuidados com a higiene, lavando as mãos antes 
das refeições e após o uso do sanitário e lavando bem os alimentos antes de seu consumo. 

O ciclo da água 

 O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio 

ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, 

posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da água, 

podemos destacar a evaporação da água devido à ação do Sol, a condensação do vapor de água 

e a formação das nuvens e precipitação. 

A água para se tornar potável não pode conter purezas, nem microrganismos. Deve conter flúor e 

sais minerais. Para que isso aconteça ela passa por vários processos de tratamento nas Estações 

de Tratamento de água (ETA). 

Problemas relacionados à água 

Enchente e inundação: as enchentes correspondem a um fenômeno natural de aumento do nível 

de água de um determinado lago ou lagoa, mas não causam problemas à população. Já a 

inundação é o recobrimento da superfície de terra ou asfalto pelo transbordamento de água das 

chuvas, nesse caso gera grandes transtornos à população. Deslizamento de solo: trata-se do 

deslizamento de grande volume de solo de encostas e é causado, principalmente pelo excesso de 

chuvas. Pode ser agravado pelo desmatamento de área afetada ou pela ocupação desordenada 

de encostas e morros. 

Fonte: escolakids.uol.br 

Questões 

1)Explique a importância do solo para os seres vivos 

2)  Como as minhocas favorecem o solo? 

3)Explique a importância do ciclo da água para a manutenção da vida na Terra 

4) Diferencie enchente de inundação. Como podemos evitar as inundações? 

5) Descreva alguma doença relacionada ao solo. Como podemos evitá-la? 

 

 



 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE DE INGLÊS 

 

1. Escreva  com  suas  próprias palavras  os  motivos  pelos  quais  estudamos  a  Língua  

Inglesa na  escola : 

 

2. O alfabeto inglês moderno consiste em quantas  letras   do  Alfabeto Latino? 

 

3. O   fonema, som   das  letras  são   iguais  na  Língua Portuguesa e na  Língua  Inglesa?  

Explique: 

 

4. Imagine   uma    salada  de   frutas,  escolha   as   de    sua   preferência, 

Agora,  imagine   q  iremos   às compras... 

Faça  uma   lista  de   frutas  em  Inglês: 

 

5. Escreva  de   1   a   10   por extenso  em Inglês: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 



 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE DE ARTE 

  CINEMA/ CHARLES CHAPLIN  
   Nesse caderno aprendemos um pouquinho sobre a Arte Cinematográfica e sobre Charles 
Chaplin, uma figura importante para este tipo de Arte. Na verdade Chaplin foi um dos precursores 
do Cinema e colaborou bastante para que hoje possamos apreciar verdadeiras obras de arte em 
forma de filmes. Eu propus quatro questões simples para fixarmos informações sobre Charles 
Chaplin. Seriam elas:  
1-Explique em poucas palavras o que você entendeu sobre o tema CINEMA.  
 
 TARSILA DO AMARAL/ TOMIE OHTAKE/ FRIDA KAHLO  
   Nesse caderno estudamos um pouco sobre a vida e a obra de artistas plásticas.  Além do 
objetivo de conhecermos estas importantes artistas, aproveitamos para homenagear as grandes 
figuras femininas do mundo da Arte, uma vez que passamos pelo dia Internacional da mulher. 
2- De sua opinião sobre o papel da MULHER nas Artes. 
 
RETRATO 
   Aprendemos o que é um retrato, porque este tipo de forma artística foi e é importante até hoje e 
sobre o retrato mais conhecido do mundo: MONALISA. Pensei neste tema justamente porque 
acho necessário sabermos que a figura humana sempre foi uma inspiração aos artistas e com isso 
perceber que se hoje adoramos um retrato ou uma self, esse sentimento sempre esteve presente 
no ser humano. Queria que vocês tivessem esta experiência de fazer um retrato, por isso propus 
que vocês fizessem um retrato de alguém da sua família. Espero que tenham gostado da 
experiência! Essa atividade foi de livre criação. 
3- Para você qual a importância de retratar sua imagem, de seus amigos e familiares? 
 
 
 HISTÓRIA DA ARTE- ARTE PRIMITIVA OU RUPESTRE 
   Neste caderno passamos a estudar a História da Arte. Isso porque na minha opinião, se fez 
necessário conhecer o passado artístico humano para entender as produções artísticas atuais. 
Também é importante ressaltar que a Arte sempre foi uma forma da manifestação humana, 
refletindo sempre as características socioculturais de cada época.  
4- Você acha que as Artes feitas nos muros das cidades atuais tem ligação com a Arte 
Primitiva? Por que? 
  
  
HISTÓRIA DA ARTE - ARTE EGÍPCIA  
   Neste caderno estudamos um pouco sobre a belíssima Arte Egípcia. Considerada uma das mais 
importantes civilizações do mundo antigo, os Egípcios criaram um Império bem estruturado e uma 
Arte inigualável. Aprendemos que a criação de Arte deste povo tinha valor social e religioso. Em 
relação às atividades propus um pequeno texto sobre o que  cada um entendeu. Para isso era só 
ler com atenção o texto explicativo do caderno que cada aluno teria subsídio para tal. Pedi também 
uma reprodução de um desenho que remete a Arte Egípcia. Esta atividade é de livre criação. 
5- Cite três características marcantes da Arte Egípcia.  
 
ARTE E MEDICINA  



   Nesta atividade conhecemos algumas obras de Arte que retratam doenças. Cenas de hospitais, 
enfermos, médicos, etc. Este tema foi trabalhado por causa da Pandemia de Covid-19. Para 
entendermos que vários acontecimentos da humanidade foram eternizados através de obras de 
Arte. Como se fosse um registro histórico.  
6- Se você pudesse retratar um acontecimento de sua vida em forma de obra de Arte, qual 
seria? 
 
 RELEITURA FOTOGRÁFICA  
    A atividade proposta neste caderno também nos convida a reflexão sobre o panorama de 
acontecimentos gerados pela pandemia do corona vírus. De uma maneira também muito sensível 
e criativa foi proposto refazer uma obra de Arte famosa através de uma foto, mas com elementos 
que remetem a pandemia do Covid-19, como por exemplo máscara, luvas, produtos de higiene e 
limpeza e por aí vai. Todas as produções desta atividade são de livre criação.  
7- Para você qual a importância da fotografia? 
 
 

 
 


