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PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

 

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

interpretação textual. 
Para tanto, o aluno contará com um texto com testes alternativos que o auxiliar na 

interpretação e revisão gramatical dos adjetivos. E ainda na parte gramatical, fará 

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

respostas da aula anterior 

 

O alce e os lobos 

 

A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos 

os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas 

foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais.  

Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a 

cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres: 

- Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta bonita cabeça! 

De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 

- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam 

a minha beleza. 

Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o 

bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. 

No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas 

eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce.  

“Que susto!”, pensou o alce, já fora de perigo. “Por causa desses chifres inúteis, quase percorro 

a minha vida. Se não fossem as minhas pernas...” 

Moral: Nem sempre a beleza resolve os problemas.  

 

Jean de La Fontaine. O alce e os lobos. Adaptação de M. Carneiro. São Paulo:  

 

Melhoramentos, 1988. 
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Questão 1 – O objetivo do texto é:  

a) informar 

b) entreter 

c) ensinar 

d) divulgar  

 

Questão 2 – Assinale o segmento que caracteriza o clímax da história: 

a) “- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas.”.  

b) “[...] uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado.”. 

c) “O alce correu para a mata e perdeu-se do bando.”.  

d) “No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo.”.  

 

Questão 3 – Pode-se afirmar que o texto se constrói por meio da oposição entre:  

a) a beleza e a agilidade 

b) a feiura e a utilidade  

c) a utilidade e a esperteza 

d) a beleza e a utilidade  

 

Questão 4 – Observe:  

 

Trecho 1 - “De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 

- Mas que pernas horrorosas!”.   

Trecho 2 - “Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de 

caçar o alce.”.    

 

a) Identifique os adjetivos utilizados pelo alce na caraterização de suas pernas: 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Explique a oposição entre os adjetivos utilizados no princípio da história (trecho 1) e os adjetivos 

utilizados ao final da história (trecho 2):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Questão 6 – Relacione: 

Substantivos:                                                                 Adjetivos: 

1. par de galhos                                                            (     ) bonita 

2. imagem                                                                     (     ) inúteis 

3. cabeça                                                                      (     ) lindo 

4. lobos                                                                         (     ) ferozes 

5. chifres                                                                       (     ) maravilhosa 

 

Questão 7 – “[...] do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce.”. Identifique nesse 

segmento o substantivo que foi omitido:  

_____________________________________________________________________ 

 

Gramática 

 

 

 

2) Marque um X no plural correto do adjetivo composto: 

 

a) Camisas verdes-musgos 

b) Blusas verde-claras 

c) Vestido azuis-marinho 

d) Calças vermelhas-paixão 
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3) Pontue as frases: 

 

a) Maria é uma boa vilha. 

b) Maria venha agora para casa menina  

c) Mário vizinho da frente veio falar comigo 

d) De maças eu gosto muito 

Resposta da aula 11(SEMANA PASSADA, AS RESPOSTAS ESTÃO EM VEREMLHO) 

Vamos praticar para poder entender melhor? 

1) No geral, o plural do adjetivo composto é: somente o último elemento vai para o plural e 

segue o gênero. Seguindo este conceito, marque um X no adjetivo que segue a regra geral: 

 

a) Camisa azul-escura 

b) Xícara verde-garrafa 

c) Vestido cor-de-rosa 
 

 

2) Qual desses adjetivos compostos, faz parte da exceção à regra e os dois elementos vão para o 

plural? 

 

a) Sapato azul-turquesa 

b) Calça azul-celeste 

c) Menino surdo-mudo  

 

3) É invariável o adjetivo composto: 
 

a) Poetisa norte-americana 

b) olho verde-claro 

c) batom vermelho-paixão 

 

Texto 

Questões 

Questão 1 – Qual é a finalidade do texto? 

 R: A finalidade do texto é para divulgar as belezas naturais do município de Bonito, 
situado no Mato Grosso do Sul. 

Questão 2 – “[…] dando um lindo tom azul-turquesa.”. Assinale o plural correto do 
adjetivo composto em destaque: 

a) tons azul-turquesa  b) tons azul-turquesas 
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c) tons azuis-turquesa  d) tons azuis-turquesas 

  

Questão 3 – Assinale o adjetivo composto cujo plural segue a regra de “azul-turquesa”: 
 

a) verde-claro  b) castanho-escuro 

c) azul-celeste  d) amarelo-ouro 

  

Questão 4 – O adjetivo composto foi incorretamente flexionado no plural em: 
 

a) Os padrinhos vestiam ternos azul-escuros. 

b) Que meninos mal-educados! 

c) Comprei belas xícaras verde-abacates. 

d) O jornal debateu os conflitos russo-americanos. 

   

Questão 5 – Dê o plural dos adjetivos compostos a seguir: 

a) surdo-mudo:  surdos-mudos 

b) político-social:  político-sociais 

c) sem-vergonha: sem-vergonhas 
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MATEMÁTICA – PROF. ANIBAL  

Atividade 12 

Área de figuras planas compostas - continuação 

Exercícios: (utilize a medida metros (m) em todos. 

Calcule a área das figuras compostas abaixo: (considere as figuras que compõe a figura maior 

e calcule) 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) os retângulos são iguais: 8 de base e 15 de altura. 

 

 

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações de área de figuras planas  

CONTEXTUALIZAÇÃO - O cálculo da área pode ser utilizado no dia-a-dia, na casa ou no trabalho, dependendo da 

atividade desenvolvida. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão de áreas e aplicação dos conceitos. 
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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 ao sistema digestório, sistema respiratório, sangue, sistema circulatório e COVBID-

19. 

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: Depois de resolvido os exercícios efetuar a autocorreção.  

 

1) Relacione a primeira coluna com a segunda. 

(a) fígado                                       (c) armazenamento da bile. 

(b) estômago                                 (d) absorção da água. 

(c) vesícula biliar                           (a) produção da bile. 

(d) pâncreas                                  (d) produção de insulina. 

(e) glândulas salivares                  (b) produção do suco gástrico. 

(d) Intestino grosso                       (e) produção da saliva.   

 

2) Assinale com X a alternativa correta. O Bacilo de Koch, causa no ser humano: 

a) (   ) a bronquite. 

b) (   ) o enfisema pulmonar. 

c) (x ) a tuberculose. 

d) (   ) a pneumonia     

 

3) O Coronavírus que provoca a COVID-19, ataca principalmente que órgão: 

a) (   ) cérebro. 

b) (x ) pulmões. 

c) (   ) coração. 

d) (   ) fígado. 

 

4) Complete as frases. 

a) As hemácias são células de cor vermelha especializadas no transporte gases respiratórios. 

b) Plaquetas são fragmentos de células que interferem no processo de coagulação do sangue. 
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c) Os leucócitos são as células de defesa em nosso organismo. Algumas produzem anticorpos  

substâncias de defesa orgânica. 

 

5) Coloque certo ou errado. 

a) Soro sanguíneo é o mesmo que plasma sanguíneo certo 

b) Imunoglobulinas são proteínas que funcionam como anticorpos certo 

 

6) Faça a associação correta. 

(a) veias                                                (d) entre o átrio e o ventrículo esquerdo.         

(b) artérias                                             (e) relaxamento do miocárdio.          

(c) sístole                                               (c) contração do miocárdio.                         

(d) válvula mitral                                    (a) vasos que conduzem sangue dos tecidos ao coração. 

(e) diástole                                             (b)vasos que conduzem sangue do coração aos tecidos. 

 

7) Assinale com X a questão correta. Quais são as doenças cardiovasculares. 

a) (   ) Dengue, hipertensão e gastrite. 

b) (x ) Hipertensão, infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. 

c) (   ) Pneumonia, angina e gastrite. 

d) (   ) Artrite, pneumonia e gastrite. 

 

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.    

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. 
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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. 

 

Fontes de pesquisa: 

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

 Livro - Caminhar e Transformar – Ciências anos finais do ensino fundamental: EJA/ 
Kátia de Mello Lima Santos – 1ª Ed. – São Paulo: FTD, 2013. 
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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-Fale sobre as revoluções inglesas. 

2-O que foi o iluminismo? 

3-Escreva sobre: 

   -Revolução industrial; 

   -Revolução francesa; 

   -Período Napoleônico. 

4-Escreva sobre as lutas pela emancipação política nas américas e mais especificamente no 

Brasil. 

5-Como era a Europa no século XIX? 

6-Escreva sobre o Brasil no: 

   -Primeiro reinado; 

   -Período regencial; 

   -Segundo reinado. 
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MATÉRIA GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE 

Esta semana faremos uma revisão dos textos já estudados até aqui. Leia o texto abaixo 

com atenção que é uma revisão do que já estudamos.  

O comércio e a prestação de serviços são importantes atividades econômicas na atualidade. 

Os países trocam os seus produtos e, normalmente, vendem aquilo que produzem (cultivos 

agrícolas, por exemplo) ou riquezas minerais que possuem em abundância (minérios) 

O setor de serviços é também fundamental para a economia de uma país. Alguns serviços 

exigem muita tecnologia ou especialização, o faz com que a educação seja um alicerce para 

o desenvolvimento. 

Para incentivar o comércio entre os países, a OMC (Organização Mundial do Comércio) adota 

medidas de incentivo às trocas comerciais entre os países, além de regulamentar estas 

relações. Caso algum país se jugue prejudicado nas trocas comerciais, pode acionar a OMC 

e solicitar a intermediação nas discussões. 

Quando um país importa um produto, é comum atribuir uma taxa conhecida por tarifa 

alfandegária, que faz com que os produtos importados fiquem com um valor maior e, portanto, 

menos competitivo em relação aos equivalentes nacionais. A ideia é proteger os produtores 

internos, impedindo o desemprego ou a falência de algumas empresas diante da concorrência 

estrangeira. 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 

quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias.  

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais 

abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da 

redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80. Os 

membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários 

do Tratado de Assunção de 1991. 

Segundo seu nível sócio-econômico, os países são divididos em duas grandes categorias 

pelas Nações Unidas, que são países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A 

classificação dos países baseia-se no seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 

mede tanto as riquezas de um país, como o nível de educação e expectativa de vida. Um país 
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com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado um país desenvolvido. Já 

os países com baixa industrialização e baixo IDH são denominados países em 

desenvolvimento. 

A Globalização, nos moldes atuais, é comandada pelas grandes multinacionais e pelo 

neoliberalismo. Assim, grandes corporações se instalam em muitos países subdesenvolvidos 

em busca de matéria-prima abundante e mão de obra barata. Essa mão de obra barata não 

encontra alternativa a não ser a de se sujeitar a receber baixos salários, o que, em termos 

gerais, acaba configurando a origem da miséria em todo mundo. 

A Globalização no Brasil perpassa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se 

dizer que desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o 

Brasil está inserido no processo de Globalização. Com a abertura de capitais, houve maior 

inserção das indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Elas aqui se instalaram para 

ampliar o seu mercado consumidor e, também, para buscar mão de obra barata e maior 

acesso às matérias-primas. Isso acarretou uma maior produção de emprego, porém com 

condições de trabalho mais precarizadas. 

BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes 

formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRIC se constituiu em bloco em 

2009 e desde então, vários encontros periódicos entre esses países foram realizados. Em 

2011, mais um país foi agregado: a África do Sul. 

O planeta Terra, muito provavelmente, possui cerca de 4,6 bilhões de anos. . Isso significa 

que ele é bem antigo, a depender do referencial, pois, se considerarmos a idade do universo 

(13 bilhões de anos), o nosso planeta não é tão “velho” assim; mas se compararmos com o 

tempo de formação das civilizações, aí a idade da Terra é muito ampla. Por esse motivo, 

existem duas principais escalas de tempo: a do tempo geológico e a do tempo histórico. 

Quando falamos em tempo geológico, referimo-nos a uma escala de tempo que costuma ser 

medida nos milhões ou até bilhões de anos, tal a classificação eras geológicas e seus 

respectivos períodos. Já quando falamos em tempo histórico (incluindo, aí, a Pré-História), 

referimo-nos ao período de surgimento da humanidade, o que corresponde ao uso de medidas 

de dezenas, centenas e até milhares de anos. 
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ARTE -  PROFESSORA ROSÂNGELA  

 

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

estudo. 

 NÃO COPIAR O TEXTO NO CADERNO 

 

ARTES VISUAIS 

 

 VOLUME E ESPAÇO BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL 

 

A escultura é caracterizada por volumes e relevos. 

Objetos bidimensionais possuem duas dimensões no exemplo abaixo há um retângulo com suas dimensões 

altura e largura (2D). Os objetos tridimensionais possuem três dimensões no paralelepípedo abaixo podemos 

perceber a altura, largura e profundidade (3D) 

  

BIDIMENSIONAL    TRIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

 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 do artista Van Gogh, 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, notem isso na cama do quarto.   

 

Figura 1: Quarto do Artista em Arles, 1889, 57,5 x 74 cm, Vincent van Gogh, óleo sobre tela, Museu d’Orsay, Paris. Imagem disponível 
em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/quarto-do-artista-em-arles-van-gogh/ 

 VAN GOGH 

Altura 

Largur

a  

profundidade 

Altur

a 
Largura 

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/quarto-do-artista-em-arles-van-gogh/
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Van Gogh, nasceu em 30 de março de 1853 no vilarejo holandês de Groot-Zundert, próximo à fronteira da 

Bélgica, foi um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. Retratou camponeses, a natureza, a miséria e 

fez autorretratos. Gostava de pintar ao ar livre para captar a luz do momento e suas cores. Faleceu em 1890. 

 

 AUTORRETRATO 

Representação de si mesmo, através de desenho, pintura, gravura... 

 

DANÇA E MÚSICA 

 

A ciranda tem em sua linguagem artística a dança e a música. Uma das formações históricas da ciranda 

no Brasil surge na Ilha de Itamaracá quando as mulheres de pescadores cantavam e dançavam à espera dos 

pescadores que chegavam do mar. 

Na ciranda há a marcação do zabumba e os cirandeiros pisam forte com o pé à frente nessa marcação.  

 

CIRANDEIRO 

CANTIGAS POPULARES 

CIRANDEIRO, CIRANDEIRO Ó 

A PEDRA DO TEU ANEL BRILHA MAIS DO QUE O SOL 

 

MANDEI FAZER UMA CASA DE FARINHA BEM MANEIRINHA 

QUE O VENTO POSSA LEVAR 

OI PASSA O SOL, OI PASSA A CHUVA, OI PASSA O VENTO 

SÓ NÃO PASSA O MOVIMENTO DO CIRANDEIRO A RODAR 

 

Cirandeiro, cantigas populares. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/1692747/>.  

Acesso em 15/05/2020. 

 

LINKS E ANEXO: 

 

AIDAR, Laura. Van Gogh. Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/van-gogh/>. 

Acesso em 25/06/2020. 

Ciranda. Disponível: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciranda>. Disponível em: 15/05/2020. 

Cirandeiro, cantigas populares. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/cantigas-

populares/1692747/>.  Acesso em 15/05/2020. 

 

Estágio MUS UNB 1 e 2. Casa de Farinha/ Cirandeiro – Au. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pycb4qjXjbY&feature=emb_title>.[VÍDEO Publicado em 

19 de abr. de 2016] Acesso em 15/05/2020. 

https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/1692747/
https://www.todamateria.com.br/van-gogh/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciranda
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/1692747/
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/1692747/
https://www.youtube.com/channel/UC7R-URqyC7Mg1sGVA6rGneQ
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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. Conjugue em  inglês: 

 

VERB TO BE (verbo ser ou   estar) 

Affirmative form 

 

2. Traduza para   a   Língua Portuguesa: 

 

a) Take care! So long... 

 

b) I’m fine, thanks. And you Mary Anne? 

 

c) See you tomorrow! 

 

 

 

d) Hello, Charles! Good Afternoon. 

 

e) How are you Jane? 

 


