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PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

 

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

interpretação de texto junto com a gramática. 

Neste contexto, o aluno contará com um texto sobre curiosidades com testes alternativos 

para interpretação e gramática textual para revisar os seus conhecimentos, além de 

exercícios para recordação das matérias passadas. Ao final, contará também com as 

respostas da aula anterior.  

 

Como é a vida do pinguim? 

 
    Existem 17 espécies de pinguim, todas moradoras do Hemisfério Sul do planeta, 

principalmente da Antártida. Apesar de serem aves, eles não voam e curtem passar o dia 
a dia nadando em águas muito geladas. Os cientistas acreditam que os pinguins não 

possuem a habilidade de voar porque não precisam! Para eles, que buscam os alimentos 
na água, é muito mais útil nadar.  

    Nenhuma espécie de pinguim é nativa do nosso país. Mas, de vez em quando, a espécie 
pinguim-de-magalhães é vista por aqui. Morador da Argentina e do Chile, ele chega por 
meio de correntezas marítimas ou por consequência de acidentes ambientais. 

Disponível em: www.recreio.uol.com.br 

1) Segundo o texto: 

a) Todas as espécies de pinguins são nativas do nosso país. 

b) Existem mais de 20 espécies de pinguim. 

c) Todos as espécies de pinguins são moradoras de Hemisfério Sul. 

d) Nenhuma espécie de pinguim sabe nadar. 

2) Identifique no texto os substantivos próprios que nomeiam: 

a) dois países: ______________________________________ 

b) um continente: ____________________________________ 

  

http://www.recreio.uol.com.br/


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

 

 

 

3 – O substantivo-chave do texto “pinguim” não pode ser classificado como: 

 

a) primitivo   b) comum  c) próprio 

 

4) O substantivo destacado foi corretamente classificado nos parênteses em: 

a) “Como é a vida do pinguim?” - (substantivo derivado) 

b) “[…] todas moradoras do Hemisfério Sul […]” - (substantivo derivado) 
c) “Os cientistas acreditam que os pinguins não possuem […]” -(substantivo próprio) 

 

Gramática 

 

1) 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. 

___________________________________________________________ 

 

2) Marque um X onde há um ditongo: 

 

a) Água    b) Paraguai  c) gaúcho 

 

3) Assinale a palavra escrita incorretamente: 

 
a) confuzão     b) paralisar                c) pesquisar        d) beleza 
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Resposta da aula anterior (SEMANA PASSADA), AS RESPOSTAS ESTÃO EM 

VERMELHO 

Exercícios para apreensão textual 

1) Grace Murrey Hopper foi a mulher que inventou: 

 

a) A máquina de lavar  

b) A cerveja 

c) Bote salva-vidas 

d) Um software para computador 

 

2) A química que inventou a fibra kevlar foi: 

 

a) Josephine Cochrane 

b) Hedy Lamarr 

c) Stephanie Kwolek 

d) Anna Connelly 

 

3) Um sistema de comunicações secretas, usado durante a Segunda Guerra: 

 

a) Wi-fi       

b)  GPS    

c)  O transmissor Wireless  

d) O Cobol 

 

4) A invenção de Josephine Cochrane que foi destaque na exposição da Chicago World Fair: 

a) A máquina de lavar louça 

b) A exposição das escadas contra incêndios 

c) O bote salva-vidas 

d) O colete à prova de balas 

 

Gramática 

1) Marque um X no substantivo primitivo: 
 
a) dente   b) jornaleiro  c) chuveiro 
 

2) Encontre ao menos um substantivo derivado de: 

a) Peixe = peixada, peixeira, peixaria 
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b) sapato = sapateiro, sapatinho, sapatilha 

 
3.Complete a frases com os substantivos derivados adequados de: pedra e terra. 

 

a) O _pedreiro___limpou o _terreno _para iniciar a construção. 

 

4.Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados: 

 

a) ( ) flor-de-lis – pratinho – sapato 

b) (  ) ferro – pedra – pão 

c) (  ) ferreiro – sapateiro – pedreiro 

d) (  ) livraria – livreiro – livro 
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MATEMÁTICA – PROF. ANIBAL  

 

Números inteiros - continuação   

 

Complete os valores das tabelas abaixo: 

a) 

FICHA DE ESTOQUE – PEÇA:XT8721 

DATA ENTRADA SAIDA SALDO 

18.04.2020 5.000 - 5.000 

07.05.2020 2.000 -  

27.05.2020 - 3.500  

01.06.2020 1.500 -  

15.06.2020 - 4.000  

22.06.2020 1.200 -  

 

b) 

BANCO DEUTCH – JUNHO/2020 

DATA CRÉDITO DÉBITO SALDO 

01.06.2020 - - 1.260 

07.06.2020 2.800 -  

10.06.2020 - 4000  

15.06.2020 5000 -  

19.06.2020 - 3900  

22.06.2020 2200 -  

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações da reta numérica.. 

CONTEXTUALIZAÇÃO - Os números inteiros e as suas operações. Alguns exercícios práticos 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos e operações com inteiros 
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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. 

 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO: 

 

 

1) Escreva sobre o feudalismo. 

 

2) O que foi o renascimento cultural e urbano? 

 

3) O que foram as cruzadas? 

 

4) Fale sobre o renascimento cultural. 

 

5) O que foi o absolutismo? 

 

6) O mercantilismo… 

 

7) Como era feito o comércio com o oriente? 

 

8) Fale sobre as grandes navegações. 

 

9) Fale sobre o oriente; 

 

10) Escreva sobre os povos do Brasil, sua colonização e economia. 
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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 aos vírus, bactérias, protozoários e fungos. 

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

 
1) Associe a coluna da esquerda com a da direita. 
 
(a) animais                                     (d ) bolores e cogumelos 
(b) vegetais                                    (c ) protozoários e algas 
(c) protista                                      (b ) pé de laranja e de goiaba 
(d) fungos                                       (e ) bactérias e algas azuis 
(e) monera                                      (a ) girafas e rinocerontes 
 
2) Associe corretamente. 
 
(a) dengue                                       (b) Vírus 
(b) COVID-19                                   (a) Aedes aegypti  
(c) vacina Sabin                               (c) poliomielite 
 
3) Coloque V para verdadeiro e F para falso em cada uma das frases. 
 
a) todas as bactérias provocam doenças ao ser humano (F) 
b) a doença COVID-19 é uma doença viral (V) 
c) uso de anti-sépticos bucais combatem o Coronavírus (F) 
d) existe Vacina contra a COVID-19 (F) 
e) o uso de máscaras e evitar aglomerações, diminuem a probabilidade de pegar COVID-19 
(V)   
 
4) A Sífilis é transmitida por meio: 
 
a) (   ) do ar contaminado 
b) (   ) da água contaminada 
c) (x ) das relações sexuais 
d) (   ) dos alimentos contaminados 
 
5) Os protozoários dividem-se em quatro filos de acordo com suas estruturas de locomoção: 
Rizópodes, Flagelados, Ciliados e Esporozoários. Associe corretamente a estrutura de 
locomoção de cada protozoário. 
 
(a) rizópodes                                            (d) não possuem estruturas de locomoção 
(b) flagelados                                           (a) locomovem-se por pseudópodes 
(c) ciliados                                                (b) locomovem-se por flagelos 
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(d) esporozoários                                     (c) locomovem-se por cílios 
 
 
6) Coloque um X nas questões corretas. 
 
a) (   ) a amebíase doença provocada por amebas (rizópodes) é contraída por picada de 
mosquito. 
b) (x ) a doença de Chagas provocada pelos tripanossomos (flagelado) é transmitida pelo 
inseto barbeiro. 
c) (x ) a malária é transmitida pela picada do mosquito anófeles. 
d) (   ) a dengue é transmitida por água contaminada. 
 
7) Efetue a associação correta. 
 
(a) leveduras                         (b) crescem em troncos de árvores. 
(b) orelha-de-pau                  (a) utilizado na fabricação de pães. 
(c) champinhons                    (d) produzem antibióticos. 
(d) Penicillium                        (c) cogumelos comestíveis. 
 
8) Complete as frases abaixo: 
 
a) Os fungos são unicelulares ou  Pluricelulares 
b) Os fungos reproduzem-se de forma sexuada e  assexuada  
c) As micoses são doenças produzidas por fungos  
d) Do Penicillium extrai-se um antibiótico, chamado de Penicilina 
 
9) Complete as frases abaixo: 
 
a) A COVID-19 é provocada por um Vírus  
b) Para se proteger contra a COVID-19, temos que evitar aglomerações e usar Mascara 
c) Qual a melhor maneira para não contrairmos a COVID-19, devemos  ficar em casa  
d) O Coronavírus (da pandemia) provoca uma doença chamada Covid-19 
 

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 

ESTA SEMANA IREMOS REVISAR O QUE JÁ VIMOS NAS AULAS ANTERIORES, LEIA O TEXTO ABAIXO COM 

ATENÇÃO. 

NÃO É PRECISO COPIAR EM SEU CADERNO 

Existem, na atualidade, muitas formas de se obter energia, algumas são menos refinadas, 

outras necessitam de bastante tecnologia, como é o caso da energia nuclear. m extrai da 

natureza os recursos que serão transformados em energia. Podemos classificar as fontes em 

fontes de energia renováveis e não renováveis. 

É importante economizar energia. Além de preservar o meio ambiente, a economia de energia 

também está vinculada à diminuição do valor da conta de luz, ou seja, quanto menos se gasta, 

menos se paga. 

O petróleo é formado por restos de plantas e animais marinhos depositados no fundo de mares 

mais rasos, num processo de decomposição com pouca oxigenação dessa matéria orgânica. 

Reservas de petróleo de Pré-Sal, também chamadas de Subsal, são grandes reservas de óleo e 

gás encontradas em áreas profundas dos Oceanos. Elas são consideradas as reservas de petróleo 

menos exploradas e menos conhecidas do mundo, principalmente por estarem localizadas em 

áreas de difícil acesso e por serem muito difíceis de serem encontradas. 

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. 

As desigualdades regionais referem-se às desigualdades entre as regiões, entre estados e 

entre cidades. 

No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, no entanto, as desigualdades não se 

limitam apenas a fatores como cor, posição social e raça, ainda convivemos com as 
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desigualdades regionais, que se referem às desigualdades entre as regiões, entre estados e 

entre cidades. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma unidade de medida utilizada para aferir 

o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde 

e renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a 

questão econômica ocorreu pela primeira vez em 1990 pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baseia-se em 

três principais indicadores: Educação, Saúde e Renda. A importância desses indicadores é 

a abrangência que eles possuem, pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, 

em alguma medida, são alcançados por uma dessas variáveis. 

O Brasil ficou na 79ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento). 
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ARTE - PROFESSORA ROSÂNGELA  

ATIVIDADE 14 – ARTE – DÉCIMA SEGUNDA SEMANA 

 

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

 NÃO COPIAR O TEXTO NO CADERNO 

 

ARTES VISUAIS 

 

 ESTUDO SOBRE LEONARDO DA VINCI, SUAS PINTURAS E DESENHOS. 

Leonardo da Vinci projetou grandes invenções para época, entre elas, robô, uma cidade moderna, 

helicóptero, paraquedas, roupa de mergulho, máquina voadora, entre outros, era um observador da natureza, 

ainda ‘menino’ desenhou flores e animais silvestres. Os desenhos dessas observações foi motivo de inspiração 

para seus projetos, entre eles podemos citar a máquina de voar a partir da observação das asas dos pássaros.  

 

 CHIAROSCURO 

Chiaroscuro é o contraste entre o claro e escuro com poucas nuanças tonais, na pintura Dama com um 

Arminho notamos o chiaroscuro através do fundo muito escuro e a “Dama com um Arminho” bem iluminada.  

Figura 1: A Dama com arminho 

 

Dama com um Arminho, Retrato de Cecilia Gallerani.  
Disponível  em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/cz000001.jpg>. Acesso em 13/05/2020 
 

 PERSPECTIVA 

Alguns artistas se utilizam da técnica da perspectiva para dar a ideia de profundidade, ilusão de óptica, em 

superfícies planas. Em formatos arredondados conseguimos fazer a ilusão óptica do volume através da luz e 

sombra, mas em formatos retos conseguimos o efeito de volume através da profundidade demonstrada com as 

três dimensões: altura, largura e profundidade (3D).  

Observe a pintura “a última ceia”, a superfície onde a pintura foi realizada é plana, o cenário pintado tem três 

dimensões (altura, largura e profundidade), causando uma ilusão de óptica através da perspectiva, quanto mais 

distante os objetos do nosso olhar, menores eles podem ficar. O ponto inserido na figura 2 chamamos de Ponto 
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de fuga (ele está no centro da pintura) e com as linhas que saem deste ponto é que se faz a construção do 

espaço e a ilusão de óptica através da perspectiva. 

 

Figura 2: A última ceia 

 

Leonardo Da Vinci. A Última Ceia (cópia do séc. XVI - autor desconhecido).   

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/ar000001.jpg>. Acesso em: 20/05/2020. 

 

Figura 3: A última ceia - detalhe da perspectiva 

 

Leonardo Da Vinci. A Última Ceia . Disponível em: < https://www.leonardolopes.com.br/milao-segredos-e-misterios-da-ultima-ceia-de-

leonardo-da-vinci/>. Acesso em: 20/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=5308
http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/ar000001.jpg
A%20Última%20Ceia%20
https://www.leonardolopes.com.br/milao-segredos-e-misterios-da-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
https://www.leonardolopes.com.br/milao-segredos-e-misterios-da-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
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 PROPORÇÃO DO CORPO HUMANO 

 

Figura 4: Homem Vitruviano 

 

Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/> . Acesso em 

27/05/2020. 

 

Segue o trecho da obra em que Leonardo utilizou para produzir seu desenho: 

 

“Um palmo é o comprimento de quatro dedos 

Um pé é o comprimento de quatro palmos 

Um côvado é o comprimento de seis palmos 

Um passo são quatro côvados 

A altura de um homem é quatro côvados 

O comprimento dos braços abertos de um homem (envergadura dos braços) é igual à sua altura 

A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é um décimo da altura de um homem 

A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é um oitavo da altura de um homem 

A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é um sexto da altura de um homem 

O comprimento máximo nos ombros é um quarto da altura de um homem 

A distância entre a o meio do peito e o topo da cabeça é um quarto da altura de um homem 

A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um quarto da altura de um homem 

A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da altura de um homem 

O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem 

A distância entre o fundo do queixo e o nariz é um terço do comprimento do rosto 

A distância entre a linha de cabelo na testa e as sobrancelhas é um terço do comprimento do rosto 

O comprimento da orelha é um terço do da face 

https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/
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O comprimento do pé é um sexto da altura.” 

 

DIANA, Daniela. Homem Vitruviano Trecho do texto e imagem Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/homem-

vitruviano/> . Acesso em 27/05/2020. 

 

 

LINKS E ANEXOS: 

 

Band News Docs: O gênio renascentista Leonardo da Vinci.[DOCUMENTÁRIO]  

Disponível em: < https://youtu.be/pclkqCmZe2M>. Acesso em 15/06/2020 [25min31seg]. 

 

Chiaroscuro. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro> Acesso em 13/05/2020. 

 

Dama com um Arminho, Retrato de Cecilia Gallerani.  

Disponível em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/cz000001.jpg>. Acesso em 13/05/2020 

 

DIANA, Daniela. Homem Vitruviano. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/> . 

Acesso em 27/05/2020. 

 

Farinaccio, Rafael. Leonardo Da Vinci 500 anos: as 9 melhores invenções do gênio renascentista.  

Disponivel em: <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/140890-leonardo-vinci-500-anos-9-melhores-invencoes-

genio-renascentista.htm>. Acesso em 04/06/2020. 

 

Leonardo Da Vinci. A Última Ceia (cópia do séc. XVI - autor desconhecido).  

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/ar000001.jpg>. Acesso em: 20/05/2020. 

 

Leonardo Lopes. Milão: Segredos e Mistérios da ‘Última Ceia’ de Leonardo da Vinci.  

Disponível em: <https://www.leonardolopes.com.br/milao-segredos-e-misterios-da-ultima-ceia-de-leonardo-da-

vinci/>. Acesso em 20/05/2020 

 

Plateia. Como Leonardo Da Vinci MUDOU o MUNDO.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cjTKQ0rA-3A>. Acesso em 04/06/2020. 

 

UNIVESP. Leonardo Da Vinci, a natureza da invenção.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZgoGc4FVj-w>. Acesso em 05/06/2020 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/
https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/
https://youtu.be/pclkqCmZe2M
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro
https://www.todamateria.com.br/homem-vitruviano/
https://www.tecmundo.com.br/autor/445-rafael-farinaccio
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/140890-leonardo-vinci-500-anos-9-melhores-invencoes-genio-renascentista.htm
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 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. 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, ou seja, como se lê: 

 

 12 

 22 

 13 

 23 

 88 

 66 

 44 

 77 

 55 

 100 

 


