
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 5ª SÉRIE 

SEMANA 12– DE 29/06 A 03/07/2020 

 

  NOME:_____________________________________________________ 

PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

 

O objetivo desta atividade é para revisar os estudos gramaticais e trabalhar a 

interpretação de texto. 

Neste contexto, o aluno contará com pequenos textos sobre curiosidades das invenções e 

descobertas femininas com testes alternativos para apreensão textual. E na parte 

gramatical, fará exercícios para recordação das matérias passadas. Ao final, contará 

também com as respostas da aula anterior.  

As invenções de descobertas femininas. 

1) Gertrude Belle Elion 

 

Após anos de estudos, Gertrude Belle Elion conseguiu formular o remédio que foi capaz de 
suavizar os sintomas de doenças como Leucemia, Herpes e Aids, o composto conseguia 

inibir ou matar a produção do organismo nocivo, sem causar danos às células saudáveis. 
Devido às suas descobertas, Gertrude ganhou o Nobel de Medicina em 1988. 
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2 -  

Tecnologia wireless - Hedy Lamarr Atriz de Hollywood e estrela de filmes como “Sansão 

e Dalila” (1949), Hedy Lamarr inventou uma tecnologia para controlar torpedos durante a 

Segunda Guerra Mundial, em 1940. Mas o sistema só foi usado pela primeira vez em 1962, 

três anos depois da prescrição da patente, por militares norte-americanos, em Cuba. O 

conceito desenvolvido por ela foi a base para a criação do sistema de conexão sem fio. 

Lamarr nunca recebeu pela descoberta..  

3. A Fibra Kevlar e o colete à prova de Balas 

 
 
A química Stephanie Kwolek inventou a fibra Kevlar super-forte, usada para fazer coletes à 
prova de balas. A invenção de Kwolek é cinco vezes mais forte que o aço, e também tem 

cerca de 200 outros usos. 
 

4. A Máquina de Lavar Louça 

 
 

A máquina de lavar louça mecânica foi inventada em 1886 por Josephine Cochrane. A sua 
máquina foi destaque na Chicago World Fair em 1893, e foi a base para os modelos que se 

seguiram. 
 

https://acrediteounao.com/wp-content/uploads/2016/03/colete-prova-balas-Stephanie-Kwolek.jpg
https://acrediteounao.com/wp-content/uploads/2016/03/maquina-lavar-lou%C3%A7a-Josephine-Cochrane.jpg
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 5. Limpador de para-brisa 

Mary Anderson (1866-1953) teve a ideia de criar o limpador de para-brisa quando viajava 

em um bonde por Nova York em um dia de neve no início do século 20. 

"Anderson observou que os condutores tinham que abrir frequentemente suas janelas para 
poder enxergar em meio ao clima impiedoso. Muitas vezes, eles tinham de parar o bonde 

e descer do carro para limpar a janela", conta o Salão da Fama de Inventores dos Estados 
Unidos. 

"Sua ideia consistia em uma alavanca dentro do veículo que controlava um braço mecânico 

equipado com uma escova de borracha. A alavanca movia a escova pelo para-brisa para 
eliminar a chuva ou a neve." 

Segundo o Salão, com a patente concedida em 1903, a invenção tornou-se o primeiro 

dispositivo eficaz de limpeza do para-brisa. 

 

Questionário 

1) A invenção de Josephine Cochrane que foi destaque na exposição da Chicago World 

Fair: 

 

a) A máquina de lavar louça 

b) O limpador de para-brisas 

c) O colete à prova de balas 

d) O medicamento contra leucemia 

 
 

2) Quem inventou o medicamento contra a leucemia? 
 

a) Stephanie Kwolek 

b) Gertrude Belle Elion 
c) Josephine Cochrane 

d) Mary Anderson 
 
 

3) A química que inventou a fibra kevlar foi: 

a) Josephine Cochrane 

b) Hedy Lamarr 

c) Stephanie Kwolek 

d) Mary Anderson 
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4) Mary Anderson inventou: 

 

a) O colete à prova de balas 

b) O medicamento contra leucemia 

c) O sistema wireless 

d) O limpador de para-brisas 

 

Gramática 
 

1) Marque um X no substantivo primitivo: 

 
a) dente   b) jornaleiro  c) chuveiro 

 

2)  Encontre ao menos um substantivo derivado de: 

a) Peixe = _____________________________________________ 

b) sapato = _____________________________________________ 

 
3) Qual dessas frases há um substantivo próprio 

 
a) O gato do vizinho pulo o muro. 

b) O menino não saiu de casa hoje. 
c) Sávio, venha para casa imediatamente! 
 

 
3. Reescreva as frases, pontuando-as corretamente: 

 

a) Mário você saiu da aula antes de terminar. 

__________________________________________________ 

b) Não posso crer.  Como você é um homem tolo Marcelo. 

__________________________________________________ 

c) Adriano o vizinho do quinto andar veio falar comigo. 

__________________________________________________ 

d) De doces eu gosto muito. 

    _____________________________________________________ 

 
 
Resposta da aula 11 (semana passada) 

 

Questões 
Questão 1 – No segmento “É conhecido por paisagens naturais bonitas e gente sorridente.”, a que o 
texto se refere? 
R: O texto se refere ao estado da Paraíba. 

 Questão 2 – Na parte “O Maior São João do Mundo, que acontece em Campina Grande, tem concurso 
de quadrilha e casamento na roça.”, o vocábulo “e” exprime: 
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(  X  ) a soma de eventos no Maior São João do Mundo. 

(     ) o contraste de eventos no Maior São João do Mundo. 

(     ) a alternância de eventos no Maior São João do Mundo. 

 Questão 3 – Em “Aqui nasceu muita gente de sucesso: grandes escritores e poetas, como Augusto dos 
Anjos e Ariano Suassuna […]”, o termo “como” indica: 
 
(  X ) exemplos de grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 

(     ) uma opinião sobre grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 

(     ) uma comparação entre grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 

 Questão 5 – Segundo o texto, “todo dia um saxofonista toca o ‘Bolero de Ravel’ há anos”: 

(  X  ) na Praia do Jacaré.    (     ) no Hotel Globo.     (     ) em Cabaceiras. 

  

Questão 6 – Na passagem “Mas esperamos que você e sua família venham conferir de pertinho.”, o 
texto expõe: 

(   X  ) um convite.   (     ) uma ordem.     (     ) um conselho. 

 Vamos recordar? 

1) Marque um x onde há:  

- um substantivo comum  

a) Mimi  X b) gato    

 - um substantivo derivado 

a) pedregulho  b) terra 

2) Escolha a opção onde há, respectivamente (na ordem), um substantivo comum e primitivo. 

a) Banana – chaleira 
b) Osvaldo – princesa 
c) Sabão – saboneteira 
d) Chá -chave 
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3) Marque um X no conceito correto: 

a) chuveiro é um substantivo comum e primitivo 

b) jornal é um substantivo comum e próprio 

X c) chuva é um substantivo comum e primitivo 

d) Clarice é um substantivo primitivo e comum 
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MATEMÁTICA - PROFESSOR DANIEL 

Objetivo: Fazer uma revisão dos assuntos já estudados (1ª parte). 

1) Arme e resolva: 

a) 704 + 387      b) 630 – 425  

 

 

 

 

 

2) Três cidades do estado de São Paulo são ligadas por uma rodovia. De campinas a Rio Claro são 79 quilômetros 

e de Rio claro a São Carlos são 56 quilômetros. Sabendo-se que Rio Claro está entre Campinas e São Carlos, 

quantos quilômetros separam, por essa rodovia, Campinas de São Carlos? 

 

 

 

 

 

3) Se Antônio tem 518 selos, e Pedro tem 702 selos, quantos selos Pedro tem a mais que Antônio? 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

https://brainly.com.br/tarefa/3460736#:~:text=AREIA%20GROSSA%20%2D%201.700%20kg%2Fm%C2%B3,SECA

%20%2D%201500%20kg%2Fm%C2%B3    Acesso em 22/06/20. 

www.google.com.br  Acesso em 22/06/20. 

www.ligação.com.br  Acesso em 22/06/20. 

A Conquista da matemática, 5ª série, Giovanni, Castrucci, Giovanni Jr.- São Paulo: FTD, 2018. 

 

https://brainly.com.br/tarefa/3460736#:~:text=AREIA%20GROSSA%20%2D%201.700%20kg%2Fm%C2%B3,SECA%20%2D%201500%20kg%2Fm%C2%B3.
https://brainly.com.br/tarefa/3460736#:~:text=AREIA%20GROSSA%20%2D%201.700%20kg%2Fm%C2%B3,SECA%20%2D%201500%20kg%2Fm%C2%B3.
http://www.google.com.br/
http://www.ligação.com.br/
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HISTÓRIA -    PROFESSORA KATIA CÁSSIA 

OBJETIVO: Revisão dos conhecimentos históricos apresentados através de questionário. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao ano correspondente. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Responder às questões abaixo (tendo como fonte de pesquisa os textos apresentados anteriormente) que 

poderão ser utilizadas na avaliação que ocorrerá posteriormente. 

LEIA OS TEXTOS QUE VOCÊ RECEBEU NAS SEMANAS ANTERIORES E RESPONDA 

EM SEU CADERNO: 

1- Fale sobre o surgimento do homem: paleolítico, neolítico, idade dos metais. 

 

2-Qual a localização da mesopotâmia? 

 

3-O que eram as cidades-estado? 

 

4-Fale sobre a teocracia dos faraós. 

 

5- O que você sabe sobre: os fenícios, os hebreus, os persas e os gregos? 

 

6-Qual a origem de Roma? 

 

7-Fale sobre o Império Bizantino. 

 

8-Qual a origem do Islamismo? 

 

9-Fale sobre o feudalismo. 

 

10-O que foi o renascimento comercial e urbano? 
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CIÊNCIAS – PROF. LAERCIO  

 

OBJETIVO: Revisar os conteúdos estudados. Efetuar autocorreção da avaliação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Pesquisar e resolver exercícios de associação e múltipla escolha, 

referente à água (mudanças de estado físico, tratamento e importância da água), o ar 

(composição, importância e camadas da atmosfera), sistema solar e COVID-19. 

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: Após resolvido os exercícios efetuar a autocorreção. 

 

1) Associe a primeira coluna da esquerda com a coluna da direita. 

(a)  fusão                    (b)  água congelando 

(b)  solidificação         (e)   água vaporizando lentamente 

(c)  ebulição                (a)   gelo derretendo 

(d)  condensação        (d)   formação das nuvens 

(e)  evaporação           (c)   água fervendo  

 

2) Coloque um X na questão correta. Para o preparo de alimentos e higiene corporal, usa-se 

água: 

a) (   )  destilada 

b) (   )   mineral 

c) ( x)   potável 

d) (   )   poluída 

 

3) Coloque um X na questão correta. No tratamento da água, qual a melhor maneira de purificar 

contra microrganismos? 

a) (   ) oxigênio 

b) (   ) magnésio 

c) (   ) flúor 

d) (x ) cloro 
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4) Coloque um X na questão correta. Várias cidades do Brasil a água é submetida a tratamento 

e purificação é colocado o elemento químico flúor, cuja finalidade é: 

a) (   ) para a água matar a sede 

b) (x ) prevenir a cárie dentária 

c) (   ) melhorar o sabor da água 

d) (   ) matar os microrganismos  

 

5) Associe a primeira coluna com a segunda. 

(a) exosfera                (c ) fenômenos meteorológicos 

(b) ionosfera               (a) temperaturas muito baixas 

(c) troposfera              (d) não possuem nuvens 

(d) estratosfera           (e ) camada rica em ozônio 

(e) mesosfera             (b )  reflexão de ondas de rádio 

 

6) O ar quente desce e o ar frio tende a subir: 

(    ) certo                     (  x ) errado         

 

7) Coloque um X na questão correta. Existem astros que são luminosos (possuem luz própria) 

e outros que são iluminados (sem luz própria). Qual astro tem luz própria? 

a) (   ) planetas 

b) (   ) satélites 

c) (x ) estrelas 

d) (   ) cometas 

 

8) Coloque um X na questão correta. Para evitarmos o contágio com o Coronavírus que provoca 

o COVID-19, devemos: 

a) (   ) ir ao cinema 

b) (   ) ficar passeando pelas ruas 

c) (   ) frequentando festas 

d) (x ) ficar em casa    
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9) Coloque um X na questão correta. Em tempo de Pandemia (COVID-19). Quando precisamos 

sair para ir ao mercado comprar comida, ou ir a farmácia ou ir em algum lugar muito necessário, 

devemos: 

a) (   )  ir totalmente desprotegido 

b) (x )  ir com máscara para proteger o nariz e a boca e levar álcool gel para passar nas mãos 

c) (   )  não ligar para nada e ir de qualquer jeito. 

 

10) Coloque um X na questão correta.  Em tempo de Pandemia (COVID-19), quando chegamos 

em casa, devemos: 

a) (x) lavar as mãos com sabão, deixar o calçado fora de casa, tirar a roupa para lavar e tomar 

um banho 

b) (   ) tomar um lanche e tomar um banho 

c) (   ) tomar um café e assistir TV 

           Fonte de pesquisa:  

 Caderno do futuro: Ciências/Albino Fonseca- 2ª Ed. – São Paulo: IBEP, 2007.  
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MATÉRIA GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE 

Revisão 5º ano 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM ATENÇÃO. 

A Terra é uma esfera, mas com um achatamento nos polos; por isso, não é uma esfera perfeita. 

A essa forma achatada nos polos e mais larga no equador, dá-se o nome de geoide. A 

esfericidade do planeta é um dos fatores que explicam a existência das zonas climáticas. 

O território do Brasil é abrangido por três fusos horários. 

 

O primeiro fuso horário brasileiro, abrange as linhas oceânicas, como as do arquipélago de 

Fernando de Noronha. O segundo fuso horário abrange a capital, Brasília. Portanto, é o fuso 

horário oficial do Brasil. O terceiro fuso, abrange estados da região Centro-Oeste como 

também da região Norte do país. 

O globo terrestre está classificado em cinco zonas térmicas, as principais são: zona tropical ou 

intertropical, zonas temperadas e zonas polares. 

A Terra realiza vários movimentos, um deles é o de rotação, durante o qual gira em torno de si 

mesma e por isso toda face da Terra recebe luz solar. 

Zonas Polares: os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada, 

portanto, as temperaturas são as mais baixas da Terra. 
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Zonas temperadas: os raios incidem à superfície de forma relativamente inclinada em relação 

à zona intertropical, desse modo as temperaturas são mais amenas. 

Zona tropical: áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície, 

o fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta. 

Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo 

planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se 

manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos 

dias e das noites. 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, é como se ela 

estivesse “rodando” em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse 

“giro” é de 24 horas. 

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 

dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela 

existência das estações do ano. 

Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos que marcam o início das estações do ano e 

estão relacionados à posição do Sol e à inclinação da Terra. 

Solstício e equinócio marcam o início das estações do ano e estão relacionados 

à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra. Em virtude do eixo de rotação da 

Terra e sua posição em relação ao sol, a incidência de luz sobre os hemisférios é diferente. 

A diversidade social é o conjunto de diferenças e valores compartilhado pelos seres humanos 

na vida social. São expressões culturais, diferenças físicas, étnicas, crenças, modos de vida, 

classes sociais, etc. O Brasil é uma das nações onde existe maior diversidade social em todos 

os sentidos. 

 Cada indivíduo é único; 

 Os indivíduos e suas sociedades estão inter-relacionados e interdependentes; 

 As sociedades e culturas são dinâmicas: as mudanças podem ser rápidas ou graduais, 

mas irão sempre afetar diferentes membros da sociedade de modo a refletir as 

diferenças em termos de poder e status. 

Tudo o que está ao nosso redor advém da natureza. Ela é a condição fundamental para a 

sobrevivência humana, desde seu estágio natural até a sua transformação executada pela ação 

humana, a chamada segunda natureza. 
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Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, 

criando assim relações de interdependência social: homem x homem e homem x natureza. 

Saiba o que são as matérias-primas, seus tipos e a importância delas na economia e na vida 

das pessoas. Quando consumimos uma mercadoria industrializada – um lápis, por exemplo –

estamos utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que um material-base (no 

caso do lápis, a madeira) foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal para 

que pudesse atender a uma determinada finalidade. Esse “material-base” utilizado para 

produzir uma determinada mercadoria é chamado de matéria-prima. 

Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida no RIPI (Regulamento do 

IPI) como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária. 

De acordo com o RIPI, existem cinco modalidades de industrialização, são elas: 

 Transformação; 

 Beneficiamento; 

 Montagem; 

 Acondicionamento e Recondicionamento; 

 Renovação ou Recondicionamento. 
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ARTE - PROFESSORA ROSÂNGELA  

ATIVIDADE 13  

 

Vamos relembrar alguns conteúdos. Releia os assuntos já estudados e faça anotações sobre o seu estudo. 

 NÃO COPIAR O TEXTO NO CADERNO 

 

ARTES VISUAIS 

 

 CORES COMPLEMENTARES 

 

 

Figura 1: Círculo cromático (História das artes).  

MARTINS, Simone R.; IMBROISI, Margareth. Experiências cromáticas: cores complementares. Disponível em:  
<https://www.historiadasartes.com/wp-content/cache/all/som-camera-acao/musica/os-conjuntos-musicais/index.html>. Acesso em 
17/06/2 

 

As cores complementares possuem maiores contrastes entre si e estão opostas dentro do círculo 

cromático.  

A complementar de uma cor primária será uma secundária e quando pintadas próximas apresentam maior 

destaque a pintura. 

 

A complementar da cor vermelha (primária) é o verde (secundária). 

A complementar da cor azul (primária) é o laranja (secundária) 
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A complementar da cor amarela (primária) é o roxo (secundária) 

 

 

MÚSICA 

 

 PARÓDIA 

A paródia é uma releitura de uma obra literária, teatral, musical que imita outra, frequentemente com objetivo 

satírico/irônico. 

 

 

ARTES INTEGRADAS 

 

 LITERATURA DE CORDEL 

A literatura de cordel recebe esse nome porque os folhetos com versos são pendurados em cordões para serem 

vendidos em feiras livres.  

A literatura do cordel agrega três estilos artísticos: o das artes visuais com a xilgravura, a literatura com a poesia 

e a música com a embolada no litoral e o repente no interior. 

 

 

LINKS E ANEXOS: 

AIDAR. Laura. Cordel nordestino: conheça 8 poemas importantes. Disponível 

em:<https://www.culturagenial.com/cordel-nordestino-poemas/>. Acesso em: 21/05/2020. 

 

FAMETRO – Centro Universitário. Paródia Coronavírus - turma 1A. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=dEhgnMykJh4>. Acesso em 12/05/2020. 

Fernandes, Ruan. Cores Complementares; Guia Estudo. Disponível em <  https://www.guiaestudo.com.br/cores-

complementares  >. Acesso em 17/06/2020. 

 

HOUAISS. A.; VILLAR, M.S; FRANCO, F. M. M. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Elaborado pelo 

Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa. 1.reimpressão com alterações. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p.1437 

 

MARTINS, Simone R.; IMBROISI, Margareth. Experiências cromáticas: cores complementares. História das 

Artes Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/wp-content/cache/all/som-camera-acao/musica/os-

conjuntos-musicais/index.html>. Acesso em 17/06/2020. 

 

Paródia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3dia>. Acesso em 12/05/2020. 

 

https://www.culturagenial.com/cordel-nordestino-poemas/
https://www.youtube.com/watch?v=dEhgnMykJh4
https://www.historiadasartes.com/wp-content/cache/all/som-camera-acao/musica/os-conjuntos-musicais/index.html
https://www.historiadasartes.com/wp-content/cache/all/som-camera-acao/musica/os-conjuntos-musicais/index.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3dia


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

INGLÊS  - PROFESSORA ANA PAULA 

Revisar conteúdos/repertório/vocabulário abordados nas   aulas    anteriores 

ATIVIDADE: 

 Releia as   aulas   anteriores, e consulte as anotações feitas em seu caderno   com muita 

atenção 

 

Copie    e    responda em   seu   caderno: 

 

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

Agora, imagine   que iremos   às compras... 

Faça uma   lista de   frutas em Inglês: 

 

 

 

 

2. Escreva de   1   a   10   por extenso, ou seja, escreva como se lê em Inglês: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 


