
EMEB LUIZ GONZAGA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ATIVIDADES 6º 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 - ENTREGAR A AUTOBIOGRAFIA SOLICITADA NA ÚLTIMA SEMANA DE AULA 

PRESENCIAL. 

 

II - I- Leia e se possível escute a música do grupo O Rappa e reflita sobre seu conteúdo. 

 

Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro  

O Rappa 

Compositor: Marcelo Yuka 

 

 

Tudo começou quando a gente conversava 

naquela esquina ali 

de frente àquela praça 

veio os homens 

e nos pararam 

 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

 



documento por favor 

então a gente apresentou 

mas eles não paravam 

Qual é negão? Qual é negão? 

O que que tá pegando? 

Qual é negão? Qual é negão? 

 

é mole de ver 

que em qualquer dura 

o tempo passa mais lento pro negão 

quem segurava com força a chibata 

agora usa farda 

engatilha a macaca 

escolhe sempre o primeiro 

negro pra passar na revista 

pra passar na revista 

 

 

 

é mole de ver 

que para o negro 

mesmo a AIDS possui hierarquia 

na África a doença corre solta 

e a imprensa mundial 

dispensa poucas linhas 

 

comparado, comparado 

ao que faz com qualquer 

comparado, comparado 

figurinha do cinema 

comparado, comparado 

ao que faz com qualquer 

figurinha do cinema 

ou das colunas sociais 

 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

 

Link: https://www.letras.mus.br/o-rappa/77644/ 

 

 

Questões 

 

1- O que o autor quer dizer quando compara um camburão com um navio negreiro? 

2- Você concorda com a letra da música? Justifique sua resposta. 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

 

https://www.letras.mus.br/o-rappa/77644/


ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

1- Explique com as suas palavras o movimento Humanista.  

 
Imagem retirada do site: https://slideplayer.com.br/slide/5618616/ 

 

 

2- Por que Portugal foi o pioneiro nas Navegações? 

 

 
 

Imagem do site: https://incrivelhistoria.com.br/grandes-navegacoes-era-dos-descobrimentos/ 

 

 

3 – Leia o texto e copie a alternativa correta: 

 

A prática econômica do mercantilismo, desenvolvida na Europa entre os séculos XV e XVIII, tinha 

como principais estratégias, que eram articuladas por princípios protecionistas em relação à riqueza 

nacional: aperfeiçoar a produção manufatureira, fomentar o comércio e acumular metais. Essas 

medidas visavam a alcançar uma balança comercial favorável, ao enriquecimento do Estado e ao 

fortalecimento da monarquia. 

O exclusivo colonial era a forma que as metrópoles desenvolveram de impedir que os seus domínios 

de exploração pudessem sofrer investidas comerciais de outras nações. Essa prática assegurava 

a política do protecionismo econômico. 

 

Portugal mostrou-se obstinado 

na missão de abrir nova rota comercial 

com a Índia a pesar das dificuldades.  

Seu governo era centralizado, 

sua posição privilegiada e potencial 

financeiro gerado pela burguesia 

fizeram Portugal se empenhar nas 

navegações.  

https://slideplayer.com.br/slide/5618616/
https://incrivelhistoria.com.br/grandes-navegacoes-era-dos-descobrimentos/


 

3.1) O mercantilismo correspondeu a: 

a) um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. 

b) uma teoria econômica defensora das livres práticas comerciais entre os diversos países. 

c) um movimento do século XVII que defendia a mercantilização dos escravos africanos. 

d) uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia. 

 

3.2) No contexto do mercantilismo, o que significava o Exclusivo Colonial? 

a) significava a determinação de que a metrópole não poderia intervir naquilo que era produzido na 

Colônia. 

b) significava que as práticas comerciais só poderiam ser efetivamente exercidas nos domínios das 

Colônias. 

c) significava a determinação de que aquilo que era produzido na Colônia só poderia atender ao 

consumo de quem nela vivia. 

d) significava a determinação de que aquilo que era produzido na Colônia só poderia ser explorado 

pela metrópole que sobre ela tinha domínio. 

 

4- Explique o que é colonização e os dois tipos existentes. 

 

5- A integração comercial da África no mercado capitalista influenciou o tráfico internacional de 

escravos? Explique. 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

1- Calcule as adições:  

 

a)  – 48 + 17 + 295 + 738 – 491 =  

b)  + 120 – 134 + 322 – 651 = 

c)  – 1823 + 557 + 2169 + 281 – 610 =  



2-Usando a decomposição em fatores primos, determine o mdc e o mmc dos números naturais: 

a) 25 e 75   b) 180, 90 e 40 

3- Converta em números decimais as seguintes frações: 

a) 
7

9
 

b) 
48

10
 

4-A altura de um prédio em obra era 18,15 metros. Construído mais 2 andares, a altura da casa 

passou a ser de 23,73 metros. Em quantos metros a altura inicial do prédio foi aumentada? 

 

5 -Efetuar as operações: 

a) 
19

15
+

10

15
−

25

15
+

17

15
= 

b) 
113

75
+

210

75
−

133

75
= 

6-Determine o resultado das operações abaixo.  

a)  
𝟏

𝟓
  x 

𝟐

𝟕
  x 

𝟏𝟏

𝟔
  = 

 

b)  
𝟏𝟑

𝟔
  x 8 = 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

Conceito de região 

Na ciência geográfica o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas. 

As regiões podem ser estabelecidas de acordo com critérios naturais, abordando as diferenças de 

vegetação, clima, relevo, hidrografia, fauna e etc., e sociocultural que corresponde à avaliação das 

condições sociais e culturais que insere neste contexto o índice de desenvolvimento humano para 



explicitar como vivem as pessoas em determinado lugar

 

1) Quais estados estão inseridos na região que você mora? 

 

2) Qual é o nome do estado onde você nasceu? Em qual região do IBGE ele está situado? 

 

3) Identifique no mapa a região de origem do poema abaixo. 

 

Poema: A Flor Que Morreu de Sede 

(João Paraibano) 

 

Eu olhando a estiagem 

Deitado na minha rede 

Vendo o açude secando. 

 

Com três rochões na parede 

E uma abelha no velório  

Da flor que morreu de sede. 

Julio Sergio  

Recife – PE 

4) Lendo esse poema você pensa na cidade ou no campo? 

 

5) O que é possível perceber sobre as condições de vida da população desse lugar do Brasil? 

Escreva sobre suas percepções e sentimentos. 

  https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-regionalizacao-mundo.htm 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-regionalizacao-mundo.htm


 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

A varíola e a descoberta da vacina 

A varíola é uma doença infecciosa muito agressiva, que causou a morte de milhões de pessoas. 

Calcula-se que, no século XVII, mais de 60milhões de pessoas morreram por causa da varíola na 

Europa. 

A varíola é causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, transmitido pela saliva e pelo ar. No estágio 

avançado da infecção a pessoa apresenta erupções avermelhadas na pele, principalmente no 

rosto. Com o tempo as erupções evoluem e transformam-se em pústulas, que provocam dor e 

coceira. Naquela época, quando o doente sobrevivia, geralmente ficava com cicatrizes profundas 

e, muitas vezes, perdia a visão. 

Em 1789 um médico britânico, Edward Jenner observou que algumas moças que ordenhavam 

vacas tinham as mãos cheias de pequenas feridas semelhantes às da varíola.  

Jenner também observou que as moças contaminadas com a varíola bovina não contraíam a 

varíola humana. Foi então que ele começou as suas pesquisas, buscando encontrar uma forma de 

imunizar as pessoas contra a doença. 

Em 1798, Jenner retirou o material da ferida das mãos de uma das moças e inoculou (colocou) 

esse material no braço de um menino de 8 anos. O garoto teve uma reação no local da injeção. 

Jenner repetiu o procedimento algumas vezes, e meses depois inoculou o material da varíola 

humana. O menino não desenvolveu a doença. 

O médico havia descoberto o princípio da vacina : usando frações do próprio material infectante, 

com microrganismos enfraquecidos, era possível prevenir a doença, assim foi descoberto o 

processo de vacinação. 

A importância ecológica das bactérias e dos fungos 



Os fungos e as bactérias são os principais decompositores na natureza e têm um importante 

papel na reciclagem de nutrientes orgânicos, fundamentais no equilíbrio da natureza. Algumas 

espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Fungos 

unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação de pães e bebidas 

alcoólicas. Alguns cogumelos, conhecidos como champignon e shitake, são empregados na 

culinária e consumidos em diversos pratos. Na fabricação de certos tipos de queijo são empregados 

fungos que lhes dão um sabor bem característico. 

Em 1920, o bacteriologista Alexandre Fleming (1881-1955), descobriu de forma acidental 

uma substância que poderia ser utilizada em antibióticos, presente em um fungo chamado 

Penicillium. Esses fungos deram origem ao antibiótico chamado penicilina. A partir de então, os 

fungos começaram a ser empregados na produção de antibióticos e outros medicamentos.  

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

Viroses humanas 

Combate ao Aedes Aegypti: prevenção e controle da Dengue, Chikungunya e Zika 

 O Aedes aegypti é o nome científico de um mosquito ou pernilongo que transmite a dengue, febre 

amarela urbana, além da zika e da chikungunya, doenças chamadas de arboviroses. Possui uma 

característica que o diferencia dos demais mosquitos, que é a presença de listras brancas no 

tronco, cabeça e pernas.  

O Aedes aegypti não é um mosquito nativo. Originário da África, já foi eliminado do Brasil na história 

do controle da dengue em 1955, retornando em 1976 por falhas de cobertura de ações do controle. 

Provavelmente teve sua reintrodução por meio de fronteiras e portos e alcança altas infestações 

em domicílios localizados em regiões com altas temperaturas e umidades, principalmente na época 

chuvosa e quente (verão), típica de países tropicais como o Brasil.  

O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti compreende quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. Os 

ovos são depositados em condições adequadas, ou seja, em lugares quentes e úmidos, 

preferencialmente depositados em lugares próximos a linha d’água, em recipientes como latas e 

garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, pratos sob vasos de plantas dentro ou 

nas proximidades das casas, apartamentos, hotéis, ou em qualquer local com água limpa parada. 

Apesar disso, alguns estudos apontam focos do mosquito em água suja também. 

 O macho alimenta-se de seivas de plantas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue humano 

para o amadurecimento dos ovos, que são depositados separadamente nas paredes internas dos 

objetos, próximos a superfícies de água, local que lhes oferece melhores condições de 

sobrevivência. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


O que a população deve fazer para combater o mosquito Aedes Aegypti?  

A principal ação que a população tem é se informar, conscientizar e evitar água parada em qualquer 

local em que ela possa se acumular, em qualquer época do ano, como em vasos de plantas, pneus, 

garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, 

como tampas de garrafas. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia - quando os 

mosquitos são mais ativos - proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser uma das 

medidas adotadas, principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser 

usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles 

que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. 

Fonte: http://www.ioc.fiocruz.br/ 

Questões 

1) Cite a importante descoberta feita por Alexandre Fleming. 

2) Indique as formas de prevenção da dengue, da zika e da chikungunya: 

3) Explique a importância dos fungos para o equilíbrio da natureza: 

4) Como foi descoberto o princípio da vacinação? 

5) Como a varíola é transmitida? 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE INGLÊS 

 

1. Traduza  para  a  Língua Portuguesa : 

 "Good Morning" ou “Morning"  

 "Good Afternoon"  

 "Good evening" 

 "Good night" 

 “ Good   bye”  ou  “ Bye bye"  ou   “Bye" 



2. Escreva  em   Inglês     por   extenso : 

 80 

 60 

 100 

 40 

 70 

 50 

 

3. Escreva  de  10  a  30   em   Inglês     por   extenso : 

 
4. Escreva  resumidamente   as   origens históricas  da  Língua Inglesa: 

 

 

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? 

 


