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    NOME:__________________________________________________ 

ATIVIDADE DE PORTUGUES  - PROFESSORA  LÍRIA 

Ortografia 

OBJETIVO- REVISÃO DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS, ORTOGRAFIA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO- VAMOS VER O QUE TRABALHAMOS AO LONGO DO SEMESTRE 

NESSAS PROXIMAS SEMANAS 

Atividade de Língua Portuguesa: Ortografia 

 

Questão 1 - Leia a introdução deste texto que descreve a cidade mineira de Poços de Caldas: 

 

Descanso continua sendo a palavra de ordem para os casais que chegam a Poços de Caldas, 

bucólica estância hidromineral no Sul de Minas Gerais. Suas águas - com propriedades alcalinas, 

sulfurosas, radioativas e termais - convidam a relachantes banhos de imersão e a um passeio 

percorrendo as dezenas de fontes e caxoeiras espalhadas pela cidade. [...].  

 

Disponível em: <http://www.feriasbrasil.com.br/mg>.  

 

Agora, identifique dois erros (colocados propositalmente pela autora desta atividade) referentes à 

ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 - Observe estas palavras: 

 

rouxinol                           ameixa                         baixo                        faixa                        frouxo                                           

 

2.1 – O que há em comum, ou seja, parecido entre as palavras acima? 

______________________________________________________________________________ 
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2.2 – Justifique o porquê da referida ocorrência 

 

Questão 3 – Leia este trecho de culinária, relativo ao preparo da maçã do amor: 

 

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até o melado dar o ponto de puxa mais firme. Depois 

que o melado estiver no ponto, passe as maçãs no melado e em seguida mergulhe-as em uma 

vazilha com água bem gelada e coloque em um tabuleiro, de modo que o cabinho do palito fique 

para cima.  

Disponível em:<http://www.tudogostoso.com.br> 

  (Com algumas adaptações da autora desta atividade.).  

 

Agora, identifique um erro (colocado propositalmente pela autora desta atividade) referente à 

ortografia. Em seguida, reescreva a palavra de forma adequada: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Identifique os substantivos equivalentes a estes adjetivos: 

limpo: ___________________                      franca: _________________ 

honrado: _________________                     claro: __________________ 

belo: ____________________                     puro: ___________________ 

leve: ____________________                     ausente: _________________ 

 

Questão 5 – Marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente: 

a) análise 

b) prezilha  

c) freguezia 

d) escasses  

 

6-ESCREVA UM PEQUENO TEXTO, CONTANDO COMO VC ESTA E SUA FAMÍLIA, DURANTE 

A QUARENTENA. 
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MATEMÁTICA – PROF. ANIBAL 

Atividade – 9 

 

Equação do 2º grau  - continuação 

 

Relembrando fórmula de Bhaskara,  vamos resolver as equações do 2º grau, abaixo: 

 

Fórmula de Bhaskara 

                      onde:   

ExercÍcios 

Resolva as equações do 2º grau: 

a) x² - 8x + 15 = 0 

b) x² - 7x + 12 = 0 

c) x² - 3x = 0 

d) x² -10x + 9 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO – Reconhecer uma equação do 2º grau e a fórmula de Bhaskara.  

CONTEXTUALIZAÇÃO  - Resolver equações do 2º grau utilizando a fórmula.. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Aplicação do conceito e da fórmula. 
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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 as mudanças de estado físico da matéria, propriedades da matéria, átomos, elementos 

químicos, substâncias, misturas e COVID-19. 

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

 

1) Assinale com X a alternativa correta. A mudança do estado sólido para o líquido denomina-se: 

a) (   ) ebulição. 

b) (x ) fusão. 

c) (   ) sublimação. 

d) (   ) solidificação. 

 

2) Relacione as colunas. 

(a) Extensão                   (d ) sob a ação de forças a matéria reduz o seu volume. 

(b) Massa                        (b ) quantidade de matéria de um corpo. 

(c) Inércia                        (a ) a matéria ocupa lugar no espaço. 

(d) Compressibilidade     (e ) duas porções da matéria não pode ocupar o mesmo espaço 

(e) Impenetrabilidade  (c ) a matéria só modifica o estado de repouso ou de movimento                     

sob a ação de forças.      

 

3) Assinale com X a alternativa correta. Não é propriedade organoléptica: 

a) (   ) sabor. 

b) (   ) odor. 

c) (   ) cor. 

d) (x ) massa. 

 

4) Complete as frases. 

a) em relação aos átomos, na eletrosfera giram os elétrons 

b) os átomos possuem duas partes a eletrosfera e o núcleo 

c) a carga elétrica dos elétrons é negativa dos prótons é positiva e dos nêutrons é nêutra  
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5) Faça a associação correta entre o nome do elemento químico e seu símbolo. 

(a) prata                                     ( g ) Hg 

(b) sódio                                     ( e ) Pb  

(c) potássio                                 ( f ) K   

(d) enxofre                                  ( c ) P 

(e) chumbo                                  ( d ) S      

(f) fósforo                                     ( a ) Ag  

(g) mercúrio                                 ( b ) Na 

 

6) Classifique as substâncias em simples e composta: 

a) Oxigênio (O2) simples 

b) Ácido sulfúrico ( H2SO4) composta               

c) Flúor (F2) simples 

d) Sacarose (C12H22O11) composta 

 

7) Coloque um X na resposta correta. Existem dois tipos de misturas: 

a) (   ) homogênea e decantação. 

b) (   ) Peneiração e filtração. 

c) ( x ) homogênea e heterogênea. 

d) (   ) ventilação e heterogênea. 

 

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: 
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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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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 EM SEU CADRNO O QUE VOCÊ ENTENDEU SOBRE: 

a- Revolução russa; 

b- Imperialismo na África e na Ásia; 

c- A primeira República no Brasil e a república atual; 

d- O mundo entre guerras; 

e- A segunda guerra mundial e o mundo depois dela; 

f- Ditaduras na América Latina; 

g- No Brasil: populismo e golpe militar; 

h- Neoliberalismo, globalização e crises socialistas. 
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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.  

 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) levou à morte milhões de pessoas de várias 

nacionalidades. Durante o conflito, o povo judeu contabilizou o terrível saldo de 6 milhões de 

vítimas, mortas em campos de extermínio, localizados em vários países europeus. 

As leis em alguns estados norte-americanos eram segregacionistas, ou seja, separavam brancos e 

negros em seus direitos civis, como por exemplo, escolas somente para negros, lugares em 

acentos de ônibus destinados à população branca etc. Foi graças à luta de King que algumas leis 

foram aprovadas nos Estados Unidos, como a Lei de Direitos Civis e a Lei dos Direitos de Voto, em 

1964 e 1965, respectivamente. Em 1964 foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, o maior 

reconhecimento de sua luta pelo fim do preconceito e pela igualdade de direitos entre negros e 

brancos. 

Fronteiras existem tanto dentro de um país (divisão de estados, províncias etc.) quanto entre dois 

ou mais países. 

O Brasil tem fronteiras terrestre que chegam a 15.719 quilômetros de extensão. A maior fronteira 

internacional do Brasil é com a Bolívia e a menor, com o Suriname. Muitas fronteiras são pontos de 

tensão. Elas separam territórios e povos e muitas vezes o livre trânsito de pessoas entre um país e 

outro não é permitido. 

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.  

Na regionalização socioeconômica do espaço mundial, temos a classificação dos territórios com 

base no nível de desenvolvimento. 

Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico, haja vista que as regiões nada 

mais são do que as classificações observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico. 

A regionalização socioeconômica do espaço mundial é, uma forma de realizar uma divisão 
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entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento no âmbito do capitalismo 

contemporâneo. Basicamente, trata-se de uma atualização da chamada “Teoria dos Mundos”, 

que regionalizava o planeta com base em países de primeiro mundo (capitalistas desenvolvidos), 

segundo mundo (de economia planificada ou “socialistas”) e terceiro mundo (capitalistas 

subdesenvolvidos). 

As cidades representam, desde a constituição da modernidade industrial, os principais centros 

econômicos, sociais e geográficos do mundo, aglomerando em torno de si a maior parte de 

investimentos e serviços. Além disso, segundo a ONU, desde 2007, o número de pessoas vivendo 

em espaços urbanos ultrapassou os habitantes residentes no meio rural, algo já comum em países 

desenvolvidos e até em boa parte dos emergentes, incluindo o Brasil. 

A poluição do ar é um dos principais agravantes para a redução da qualidade de vida em muitas 

cidades do planeta, e isso inclui até mesmo os centros urbanos de países desenvolvidos. Na 

cidade de São Paulo, segundo estimativas realizadas por ONGs ambientais, existem 20% mais 

chances de se sofrer de câncer de pulmão em comparação com espaços menos poluídos. Tudo 

isso causado pelo excesso de veículos, indústrias e outros elementos sociais que emitem uma 

grande quantidade de poluentes tóxicos para a atmosfera. A poluição das águas, sobretudo dos 

cursos fluviais, ocorre de várias formas. Uma delas é a excessiva poluição e má destinação do lixo 

no espaço físico da própria cidade, que necessariamente integra uma bacia hidrográfica em 

específico. Assim, em tempos de chuva, todo o lixo acumulado nas ruas e calçadas é escoado em 

direção ao curso de algum rio, que se torna inutilizável. O solo no espaço das cidades também 

acaba sendo alvo da elevada poluição, que ocorre principalmente pelo errôneo manejo dos 

resíduos sólidos. Nos lixões e nos aterros sanitários, o acúmulo de lixo urbano gera um líquido 

poluente chamado de “chorume”, que infiltra e torna os solos improdutíveis. Além disso, quando 

atinge o lençol freático, essa forma poluição compromete também a disponibilidade de água. 

 

Poluição sonora: são comuns os ambientes urbanos ou com grande aglomeração de pessoas que 

geram um excessivo barulho, principalmente no trânsito, equipamentos de construção e outros. 

Poluição visual: é causada pelo excesso de publicidades em cartazes, outdoors, placas e outros 

espalhados nos ambientes urbanos, caracterizando a grande concentração de estímulos visuais. 

As multinacionais são empresas que atuam em vários países ou que expandem suas atividades 

para um território que está além de suas fronteiras nacionais. São também chamadas de 

empresas transnacionais ou globais e sua proliferação pelo mundo está diretamente relacionada 

com o processo de globalização e consolidação do capitalismo financeiro e informacional. 
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A multinacional pode entrar em um novo país de diversas formas: pela distribuição simples de suas 

mercadorias e expansão de seus mercados, pela instalação de filiais e fábricas ou até pela 

migração completa de sua sede e sistemas produtivos. 

O comércio internacional é do interesse de todos os países, já que suas atividades afetam a vida 

da sociedade mundial, e é resultado do processo de globalização que se iniciou após a Segunda 

Guerra Mundial. No Brasil, esse assunto ganhou destaque na abertura comercial feita na década 

de 90. A Organização Mundial do Comércio (OMC), fundada após uma rodada de negociações 

comerciais em 1995, tem como objetivo centralizar acordos comerciais, seguindo um conjunto de 

princípios e normas que hoje regulam o comércio internacional. 

De uma maneira geral, as pessoas ainda não perceberam as modificações que a internet causará em suas 

vidas e a rapidez com que isso ocorrerá. Apesar do seu funcionamento já existir a alguns anos, somente nos 

dois últimos, com o aparecimento do acesso rápido, é que ela realmente começou a influenciar vidas. De 

uma maneira geral, as pessoas ainda não perceberam as modificações que a internet causará em suas 

vidas e a rapidez com que isso ocorrerá. Apesar do seu funcionamento já existir a alguns anos, somente nos 

dois últimos, com o aparecimento do acesso rápido, é que ela realmente começou a influenciar vidas. 

O capitalismo informacional corresponde ao conjunto de transformações provocadas pela 

revolução tecnológica sobre a dinâmica socioeconômica mundial. Existe certa questão em aberto 

quanto à periodização do sistema capitalista e sua evolução. Alguns autores colocam o capitalismo 

informacional como uma fase posterior ao Capitalismo Financeiro. No entanto, em sua obra, 

Castells nunca considerou essa divisão e apenas classificou a sociedade informacional como uma 

nova fase dos sistemas produtivos, mas não necessariamente como uma nova configuração do 

sistema em si em oposição às demais. 
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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 

a) Affirmative form (FORMA AFIRMATIVA) 

 

b) Negative form (FORMA NEGATIVA) 

 

 

c) Interrogative form (FORMA INTERROGATIVA) 

 

 

2. Traduza   para a Língua portuguesa: 

 Are you a student? 

 That  is  a  blue   pen. 

 We  are not Portuguese. 

 This  is   a  classroom. 

 I'm  not a robot! 

 It  is   a  rubber. 

 It  is   a  black  book. 

 You are very  intelligent. 

 I’m english teacher. 

 Are you at home? 
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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 

 

 CURADOR DE ARTE 

O curador de Arte é o responsável em pesquisar, selecionar, organizar e montar exposições. 

 

 HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Uma das características da história em quadrinhos são os balões indicando diálogos e 

pensamentos. 

 

TEATRO 

 

 FIGURINO 

Desenho do projeto de vestimenta ou indumentária. 

 

 CENÁRIO 

Conjunto de elementos visuais (tais como telões, móveis, objetos, adereços e efeitos de luz) 

que compõem o espaço onde se apresenta um espetáculo teatral, cinematográfico, televisivo etc.; 

cena. 

 

 SONOPLASTIA 

Atividade artística e técnica que usa recursos sonoros (música, ruídos, efeitos acústicos etc.), 

em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio e televisão etc. 

 

 ROTEIRO TEATRAL 
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O roteiro teatral é um texto com indicações dos personagens e dos seus diálogos, há as ações 

dos atores como expressões e gestos, marcação da entrada e saída de um personagem em cena, 

pode conter a indicação da sonoplastia e quantas cenas são necessárias para a apresentação 

teatral.   

 

LINKS E ANEXO: 

Aprender por inteiro nos completa. Como fazer História em Quadrinhos.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SNCENmUccsc>. Acesso em: 26/05/2020. 

 

Editorial Que Conceito. São Paulo. Conceito de Roteiro Teatral.  

Disponível em: <https://queconceito.com.br/roteiro-teatral>. Acesso em: 27/05/2020. 

 

 

Estilo ABNT História em quadrinhos. In Britannica Escola. Web, 2020.  

Disponível em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/hist%C3%B3ria-em-quadrinhos/483286> . Acesso em: 20 de 

maio de 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.435, 894, 1770 
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