
  

 

 

ATIVIDADE 8ª SÉRIE - EJA 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 

São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por disiplinas, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Nesta semana, iremos dar continuidade ao Projeto de Leitura, lendo a crônica: “Circuito Fechado”, 

do escritor Ricardo Ramos Filho, que é neto do escritor Graciliano Ramos. Como também, 

atividades de interpretação e análise de análise linguística. 

Na escola Francisco Quintanilha, temos essa crônica impressa, quando voltarmos às aulas 

presenciais, vocês poderão pegar de empréstimo. Boa leitura! 

 

 

 

Ricardo Ramos Filho, escritor e  roteirista,  nasceu 
no Rio de Janeiro, em 1954, mas mudou-se com a 
família para São Paulo, de onde nunca mais saiu. 
Filho do escritor Ricardo Ramos e neto de Graciliano 
Ramos, desde menino viveu intensamente o universo 
dos livros. Atualmente, está com 66 anos. 
Ele é o escritor da crônica: Circuito Fechado.  

(http://rascunho.com.br/diagnostico-implacavel/) 

1- Leia a crônica “Circuito Fechado” 

TEXTO: CIRCUITO FECHADO  
 
Chinelo, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de 
barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme 
para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, 
níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, 
prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis, 
telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, 
de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bandeja, xícara pequena. Papéis, 
telefone, relatórios, cartas, notas, vale, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. 
Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor 
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de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. 
Táxi. Mesa, toalha, cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova de 
dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone interno, 
externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta e 
papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó, gravata. Poltrona, 
copo, revista. Quadros. Mesas, cadeiras, prato, talheres,copos, guardanapos. Xícaras. Poltrona, 
livro. Televisor, poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos. 
Vaso, descarga ,pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, 
cama,travesseiro. 
 
Autor: Ricardo Ramos Filho 
(http://mcbspf.blogspot.com/2017/04/texto-circuito-fechado-chinelo-vaso.html) 

 
2- Observe a imagem abaixo e responda a pergunta no seu caderno. 

 
a ) Qual a relação da imagem com a crônica: Circuito Fechado ? 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 
(file:///C:/Users/marci/Desktop/7912lista01substantivo2%C2%BAanopostadoem05.mar%20(1).pdf) 

 
3-Leia os significados da palavra Circuito de acordo com o dicionário: 
 

http://mcbspf.blogspot.com/2017/04/texto-circuito-fechado-chinelo-vaso.html
file:///C:/Users/marci/Desktop/7912lista01substantivo2Âºanopostadoem05.mar%20(1).pdf


[Do lat. Circuitu] 
Substantivo masculino 

1. Contorno, periferia, circunferência. 

2. Linha que limita qualquer área fechada; perímetro. 

3. O que circunda; cinto, cerco, cerca: (…). 

4. Giro, volta: (…) 

5. V. circuito de palavras (…) 

(Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Eletrônico – versão 5.0) 

 (https://pvscampos.wordpress.com/2012/05/10/exercicios-sobre-pratica-de-leitura-e-coesao/) 

 
4-  Copie e responda  a interpretação da crônica no seu caderno: 
 
a) Por que a crônica tem o título: Circuito Fechado? Para responder, observe a imagem e o 
significado da palavra de acordo com o dicionário. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
b) A crônica está retratando qual situação do cotidiano? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
c) Qual é a crítica que a crônica está fazendo? 
______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________  
  
d ) Quem é o personagem do texto e quais são suas características? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
g ) Você conseguiu entender o texto e a sequência dos acontecimentos   mesmo não 
estando separados em parágrafos? Por quê? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
h ) A maioria das palavras da crônica são: 
(  ) verbos. 
(  ) adjetivos. 
(  ) substantivos. 
 
i ) De acordo com a crônica, como é a rotina da personagem?  
___________________________________________________________ 
 

 
j ) Como está a sua rotina neste momento de pandemia? Está num circuito fechado ou 
aberto ? 

_________________________________________________________________ 
 
Análise Linguística ( Copie no caderno). 
 
As palavras  “mais” e  “mas” são duas palavras que tem um som parecido, porém, são 
utilizadas para transmitirem ideias diferentes. 

https://pvscampos.wordpress.com/2012/05/10/exercicios-sobre-pratica-de-leitura-e-coesao/


 
Como conjunção adversativa, o “mas” é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia 
contrária a que foi dita anteriormente. 
Exemplo: Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. 
 
A palavra “mais” é utilizada como advérbio de intensidade.Exemplos: 
Quero ir mais vezes para  o Rio de Janeiro. 
Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. 
Gosto mais de laranja que banana. 

Adaptação: (https://www.todamateria.com.br/mais-ou-mas/) 

1. 5- Complete  as orações com mas ou mais e copie no caderno. 

a)    Ele foi, _________ a filha ficou. 

b)    Sou apaixonado por uma garota, _______ ela não me dá bola. 

c)    Estude ______ e passará na prova. 

d)    Carolina é inteligente, _______ pouco simpática. 

e)    O ferro é ________ barato que o ouro. 

Dica:  
Quando você tiver dúvida se a palavra é mais , substitua pela palavra menos e veja se a 
oração ficou com sentido. 
 
Quando tiver dúvida se a palavra é mas, substitua pela palavra porém e veja se ficou com 
sentido. 
 
6. Nas frases abaixo, troque as palavras destacadas por menos e porém de maneira 
adequada: 
a)    O ator principal recebeu mais aplausos que os outros. 
R.: 

b)    A natureza é nossa aliada, mas  os homens não a respeita. 
R.: 

c)    Os estudantes foram para a escola, mas não entraram. 
R.: 

 

Adaptação do site: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-portuguesa-uso-de-mas-e-mais/ 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Caros alunos, ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os objetivos desta 

atividade. Em geografia, acompanharemos o desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus. 

Vamos utilizar matérias de jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do ponto 

de vista espacial, econômico, social. Não é preciso copiar a notícia, só as questões abaixo. 

 
Governo de SP prorroga quarentena até 14 de julho; SP e cidades do ABC 
avançam para amarela e interior regride 
Por G1 SP — São Paulo 26/06/2020 12h51- (adaptado) 

https://www.todamateria.com.br/mais-ou-mas/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-portuguesa-uso-de-mas-e-mais/


A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 14 de julho pelo governo de São 
Paulo. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (26), pelo governador João Doria (PSDB), em 
coletiva de imprensa para divulgar a atualização das flexibilizações nas cidades, conforme o plano de 
recuperação econômica. 

Pela nova classificação, a capital paulista e 14 municípios da Grande São Paulo passam 
para a fase amarela e poderão abrir restaurantes, bares e salões de beleza. A liberação, porém, só 
deve ocorrer a partir do dia 6 de julho, conforme recomendação do Centro de Contingência para o 
coronavírus. A maior parte do estado, entretanto, retorna ou permanece na fase vermelha 
 

 
Novo mapa atualizado com a situação das regiões do estado no Plano São Paulo de flexibilização da quarentena — 
Foto: Divulgação/Governo de SP 

 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-
julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml . Acesso 26/06/2020 (adaptado)  

 

ABC bate recorde com 35 óbitos por coronavírus em apenas 24h 
Maria do Socorro Diogo 26/06/2020  

  
O ABC registrou nesta quinta-feira (25/6) mais 765 casos do novo coronavírus (covid-19) e 

35 óbitos. Foi recorde de mortes em apenas um dia. O último registro foi em 17 de junho, com 29 
baixas. 

Com isso, o ABC passa a contar com 20.739 infectados e 1.074 óbitos. 
Os números são fornecidos pelas prefeituras e a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, com prevalência dos números mais elevados de cada lado. 
O avanço do coronavírus expressa a necessidade da população em obedecer às normas de 

distanciamento social, a única forma até o momento, de evitar o contágio da doença, que já matou 
13.759 pessoas no Estado e 55.054 no País. 

Em número de casos confirmados, São Paulo possui 248.587 contaminados e o Brasil 
1.233.147, segundo o consórcio de veículos – G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL – que 
coletam os dados nas secretarias de Saúde dos estados. 

 
Números da COVID-19 nos municípios do ABC em 26/06/2020 

Município Confirmados Óbitos 

Diadema 2.975 212 

Mauá 2.089 136 

Ribeirão Pires 429 34 

Rio Grande da Serra 186 11 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/author/msdiogo/


 

 

 
 

Fonte https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-

apenas-24h/ . Acesso em 26/06/2020  

 

Leia e analise as duas notícias acima, sobre os impactos do novo coronavírus na Região do ABC. 

Copie e responda as questões: 

1. Qual é a boa notícia para a Região do ABC, em 26 de junho? 

2. Qual é a má notícia para a Região do ABC, em 26 de junho? 

3. Quais são os municípios da Região do ABC com maior número de casos confirmados de 

coronavírus, em 26 de junho?  

4. Em 06 de julho, a Região do ABC passa para a fase amarela. O que isso significa? 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carval 

Nesta semana vamos apreciar obras de arte do Surrealismo e entender o contexto no qual essas 

obras se situam. Para isso, vamos ver que há obras ilustres de conceituados artistas. 

Registre essa atividade em seu caderno 

SURREALISMO 

(TEXTO EXTRAÍDO DO SITE: INFOESCOLA) 

Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência, ausência de lógica, formaram as bases das criações 
do movimento surrealista. Fundado em Paris em 1924 o Surrealismo engrossou os movimentos 
de vanguardas do início do século XX.  
André Breton foi seu principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o primeiro e principal 
manifesto - o Manifesto Surrealista. Entre seus mais marcantes expoentes nas Artes Plásticas 
estão: Salvador Dali (1904-1986), Max Ernst (1891-1976), René Magritte (1898-1967), André 
Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983). Alguns críticos e autores da arte associam o nome 
de Frida Kahlo (1907-1954) ao movimento Surrealista, no entanto a própria artista não se 
considerava uma surrealista, pois estava interessada em retratar suas dores e tragédias pessoais. 
 
Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela sociedade 
burguesa, seguindo a exploração dadaísta de tudo o que fosse subversivo na arte. Fortemente 
influenciados pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, os surrealistas seguiram alguns 
métodos para impedir o controle do consciente na ação artística, desprendendo o inconsciente. 
 
Como parte do seu processo artístico, os artistas desse movimento também exploravam o 
imaginário dos sonhos como um atributo inquietante e bizarro da vida diária, chegando pedir que 
pessoas comuns descrevessem suas experiências oníricas como uma forma de montarem arquivos 
para suas produções. Assim os surrealistas concebiam o inconsciente como um meio de 
imaginação, as formas e imagens não poderiam prover da razão, mas de impulsos e sentimentos 
irracionais e surreais. 

Santo André 5.651 249 

São Bernardo do Campo 7.557 352 

São Caetano do Sul  1.852 80 

TOTAL 20.739 1.074 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-apenas-24h/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-apenas-24h/
https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/surrealismo/
https://www.infoescola.com/biografias/salvador-dali/
https://www.infoescola.com/biografias/frida-kahlo/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/
https://www.infoescola.com/artes/dadaismo/
https://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/


Os artistas desse movimento se diferenciavam quanto ao estilo adotado. Enquanto as formas e 
linhas de Masson provinham de pincelados livres, Magrite e Dalí tinham imagens realistas criando 
cenas oníricas. 

 

 
 "A persistência da Memória" - Salvador Dali - (1931). 

 
A obra “A persistência da memória” de Salvador Dalí é uma das mais representativas desse 
movimento. Os três relógios derretidos juntamente a uma espécie de autorretrato do artista 
representam o Surrealismo de Dalí diante da irrelevância da passagem do tempo que dizia não 
perceber e que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que 
numa tarde quente em seu ateliê, Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo em função do 
forte calor. Nascia aí à ideia para de pintar os relógios derretidos e associá-los a passagem do 
tempo. 
Não há uma data que determine o fim do Surrealismo, pois influencia até o presente, artistas de 
todo mundo. No Brasil é possível encontrar características do Surrealismo nas obras de Tarsila do 
Amaral e Ismael Nery. 

OUTRAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DESTE MOVIMENTO ARTÍSTICO: 
 

                                          
René Magritte - “O Filho do Homem” - (1964)                  Salvador Dalí – “A Tentação de Santo Antônio” - (1946) 

 

https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/the_persistence_of_memory_1931_salvador_dali.jpg


            
Joan Miró - "Carnaval do Arlequim" (entre 1924 e 1925)             Frida Kahlo – “As Duas Fridas” - (1939) 
 
É uma das pinturas surrealistas mais marcantes do artista. 

 
 

 

 
Tarsila do Amaral – “A Lua” - (1928) 

. 
Atividade 

 
  COMPOSIÇÃO VISUAL COM RECORTES. 

Nesta atividade vamos criar uma composição visual bem interessante inspirada pelos movimentos 
artísticos estudados acima. Para isso vamos usar recortes de revistas e jornais para criar imagens 
diferentes e cenários fantásticos. Capriche em sua produção! 
 

EXEMPLOS DESTA ATIVIDADE: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3


    
 

 

 
 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Olá queridos alunos! Durante as semanas anteriores falamos bastante a respeito das misturas, dos 
átomos, das substâncias e de todas as coisas que envolvem o estudo da química. Hoje quero trazer 
para vocês algumas curiosidades que envolvem esse estudo. Espero que vocês gostem!  

Se cuidem, estudem e aproveitem esse tempo em casa para aprofundar bastante seus 
conhecimentos. Até breve! 

5 situações em que a química está presente no seu dia a dia e você não sabia 

 

 

Curiosidade 

 

No dia 18 de junho comemora-se o Dia Nacional do Químico. A data foi escolhida em homenagem 

à criação da Lei Mater dos Químicos, durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1956.  

A Lei foi responsável por regulamentar a profissão do químico no Brasil e também por criar os 
Conselhos de Química.  

http://2.bp.blogspot.com/-9OkYV9lNWd8/U4IvkAqRITI/AAAAAAAAFFc/0muWnDPA3do/s1600/SAM_1469.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-rh5InYz6TkY/UiJ__L_51dI/AAAAAAAADfM/CRfHR7sFyx0/s1600/AULAS+DE+ARTES+PROFESSOR+DOUGLAS+-+EXEMPLOS+DE+ATIVIDADES+-+COMPOSICAO+VISUAL+COM+RECORTES+DE+JORNAIS+E+REVISTAS+(1).JPG
http://3.bp.blogspot.com/-AXwYYHNDkqc/UiJ_YdTzQeI/AAAAAAAADec/1voOAqqKEgQ/s1600/AULAS+DE+ARTES+PROFESSOR+DOUGLAS+-+EXEMPLOS+DE+ATIVIDADES+-+COMPOSICAO+VISUAL+COM+RECORTES+DE+JORNAIS+E+REVISTAS+(1+(5).JPG


 

Mas você sabia que a química também está presente no nosso cotidiano? E que grande parte dos 
produtos que utilizamos, principalmente os cosméticos, têm as mãos de um químico por trás? 
 
Não? Então Confira: 
 
1. Escovar os dentes 
 
Sabe aquele gostinho da janta do dia anterior quando você acorda acompanhado de um cheiro não 
muito agradável? Isso acontece porque os restos de alimentos que ficam na boca fermentam, por 
mais que os dentes estejam escovados, e as bactérias se alimentam desses restos formando a 
placa bacteriana. 
É aí que surge o creme dental, um produto no qual substâncias reagem com o abrasivo, à base de 
silício -  responsável por tirar a sujeira. 
 
2. Lavar os cabelos 

 

Já reparou que ao lavar os cabelos eles se enchem de nós? Isso não passa de uma reação química. 
Os fios capilares são revestidos por células transparentes e, para limpá-los, o shampoo possui 
uma carga elétrica responsável por levantar essas células. 
 
3. Aplicar desodorante 

 

Nosso corpo se aquece por causa do calor e o suor nada mais é do que uma tentativa do nosso 
organismo esfriá-lo, por meio da liberação de líquido. Esse líquido não possui mau cheiro, mas 
nossa axila possui bactérias que o degradam.  
Por esse motivo, os desodorantes são uma mistura de substâncias antibactericidas, aromáticas e 
álcool. 
 
4. Digerir alimentos 

 

O processo de digestão envolve muitas substâncias em nosso corpo. A começar pela saliva, que 
libera uma enzima responsável por quebrar os alimentos em pedaços menores.  
Em seguida, o estômago produz o suco gástrico que quebra as proteínas. Depois, no intestino 
delgado, o pâncreas libera substâncias para continuar a quebra de proteínas e carboidratos. 
O fígado libera a substância bile, responsável por digerir a gordura. Ainda no intestino delgado, 
mais enzimas são liberadas para transformar as moléculas de alimentos em aminoácidos. Por fim, 
as moléculas transformadas passam pelo intestino e são absorvidas no corpo ou descartados para 
o intestino grosso, onde transformam-se em fezes. 
Um processo químico e tanto, não é mesmo? 
 
5. Lavar as mãos 

 

Nossa pele assim como os fios de cabelo, possuem uma camada que a reveste para protegê-la. 
Essa camada protetora é uma mistura de suor com gordura, e é a acidez do suor que impede 
bactérias nocivas de se instalarem na pele.  
Com o passar do tempo, essa película se torna mais grossa, até o momento em que nossa pele 
fica pegajosa e a única solução é a limpeza com água e sabão - que nada mais é do que uma 
reação entre ácidos graxos, substâncias alcalinas, corantes e essências que transformam-se em 
moléculas solúveis na água e na gordura. 
 
Agora é a sua vez. Escreva em seu caderno outras 5 situações do seu dia a dia onde você 
acredita que existe alguma reação química envolvida. Pode utilizar seus próprios 



conhecimentos ou até mesmo fazer pesquisas na internet. Anote as respostas em seu 
caderno. Bons estudos. 
 
1._________________________________ 
 
2._________________________________ 
 
3._________________________________ 
 
4._________________________________ 
 
5._________________________________ 
 
 
 
Fonte do texto adaptado: https://querobolsa.com.br/revista/5-situacoes-em-que-a-quimica-esta-presente-no-
seu-dia-a-dia-e-voce-nao-sabia 

 
 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

Objetivos e características 
 

• Identificar as principais regiões produtoras de café no Brasil no século XIX. 

• Conhecer a mão de obra utilizada nas lavouras cafeeiras no Brasil. 

• Pesquisar sobre a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante na 
produção do café. 

• Reconhecer as contribuições dos imigrantes europeus na construção da imagem do Brasil  
século XIX. 

• Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães 
e japoneses, que representam mais de oitenta por cento do total. Seguem-se os espanhóis, 
com mais de dez por cento, os alemães, com mais de cinco, e os japoneses, com quase cinco 
por cento do total de imigrantes. 

 

Imigrações no Brasil 

 

https://querobolsa.com.br/revista/5-situacoes-em-que-a-quimica-esta-presente-no-seu-dia-a-dia-e-voce-nao-sabia
https://querobolsa.com.br/revista/5-situacoes-em-que-a-quimica-esta-presente-no-seu-dia-a-dia-e-voce-nao-sabia


 

1) Durante o século XIX, iniciou-se a utilização de colonos europeus nas fazendas de café de São 

Paulo. Em pouco tempo, o sistema de parceria revelou-se um fracasso, 

inclusive na fazenda de seu idealizador, o senador Vergueiro. Tal fato explica-se porque: 

a) O imigrante não se adaptava ao clima tropical e aos trabalhos agrícolas. 

b) O endividamento dos imigrantes, os trabalhos extras e o relacionamento com fazendeiros 

escravocratas tornaram inviável o sistema. 

c) Eram inevitáveis os choques entre escravos e imigrantes racistas. 

d) O cultivo de café entrou em acelerada decadência, impedindo a contratação de mão-de-obra 

assalariada. 

e) O governo imperial era contra o trabalho livre e aumentou o tráfico de escravos para levar a 

experiência ao fracasso. 

 

2) É grande o crescimento do cultivo do café na segunda metade do século XIX, na região do 

sudeste do Brasil. A necessidade de mão-de-obra influenciou na vinda de 

imigrantes europeus para o Brasil, contribuindo para tornar a sociedade mais complexa. O 

imigrante europeu: 

(   ) Adaptou-se às condições de trabalho sem maiores dificuldades; 

(   ) Contribuiu culturalmente para as mudanças nos hábitos sociais; 



(   ) Foi protegido por uma legislação especial que lhe deu condições de enfrentar os grandes 

fazendeiros; 

(   ) Teve uma boa convivência com os escravos, participando na luta pela abolição; 

(   ) Teve dificuldades iniciais de adaptação, apesar da boa vontade dos fazendeiros, interessados 

em aumentar a exportação. 

 

3) A adoção do sistema de parceria, como alternativa para o suprimento de mão-de-obra livre na 

lavoura cafeeira, representou experiência: 

a) Única para o acesso legal à propriedade da terra. 

b) Ensaiada pelo governo federal, apesar da forte oposição oferecida pelo governador Nicolau 

Vergueiro. 

c) Que dispersava acordo contratual. 

d) Que se revelou prejudicial aos imigrantes, conforme relato elaborado por um colono europeu. 

e) Que não implicava no reembolso de despesas e endividamento prolongado. 

 

4) Assinale a alternativa incorreta, sobre o processo de imigração no Brasil, nos séculos XIX e XX. 

a) Pressionados pelos vários relatos de maus tratos sofridos pelos imigrantes no território 

brasileiro, governos europeus, como o italiano e o espanhol no início do século XX, restringiriam a 

emigração para o Brasil. 

b) Depois de 1822 o novo governo imperial procurou trazer imigrantes europeus para colonizar o 

vasto território brasileiro. A imigração de alemães, suíços e de outros germânicos dominaria a 

primeira metade do século XIX. 

c) A partir, mais ou menos, de 1880, o problema da mão-de-obra para manter as lavouras de café, 

base da economia nacional, provocaria uma explosão da imigração no Brasil. 

d) Dentro da questão da imigração, também havia outras motivações claramente racistas: 

branquear o Brasil, para civilizá-lo. 



e) O processo de imigração no Brasil foi bastante uniforme, principalmente se compararmos os 

imigrantes instalados em Santa Catarina com aqueles instalados em São Paulo, no final do século 

XIX. 

5) O Senador Nicolau de Campos Vergueiro, entre 1847 e 1857, foi o pioneiro na utilização de 

mão-de-obra de imigrantes europeus, cuja experiência teve por 

características imigrantes  

a) Italianos, no sistema assalariado, em fazendas de açúcar, em Pernambuco. 

b) Chineses, no sistema de parceria, em sua fazenda de chá, no Rio de Janeiro. 

c) Alemães, suíços, portugueses e belgas, no sistema de parceria, em sua fazenda, em Ibicaba, 

no interior de São Paulo. 

d) Chineses e austríacos, no sistema escravista misto, em sua fazenda de criação de gado, no 

Rio Grande do Sul. 

e) Italianos e japoneses, no sistema assalariado, em sua fazenda de cacau na Bahia 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

TRADUCÃO: 

FAZER COM QUE O ALUNO DA EJA II SEJA CAPAZ DE REALIZAR A TRADUÇÃO DE UMA 

MÚSICA. A TRADUÇÃO É UM DOS SUPORTES EMREGADOS PELO PROFESSOR ENQUANTO ENSINA 

UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA.  

ATIVIDADE: 

NESTA ATIIVDADE VOCÊ ACABA DE RECEBER A LETRA DA MÚSICA: WHAT A WONDERFUL 

WORLD, DE LOUIS AMSTRONG QUE SE TORNOU BASTANTE CONHECIDA EM TODO O MUNDO 

DEVIDO À MENSAGEM DE PAZ QUE ELA TRAZ. PORTANTO, COM O AUXÍLIO DE UM DICIONÁRIO, 

OU MESMO DA INTERNET, FAÇA A TRADUÇÃO DA MÚSICA E, EM SEU CADERNO, ESCREVA O QUE 

VOCÊ TRADUZIU. 

What a Wonderful World 
Louis Armstrong 

 

I see trees of green, red roses too 
I see them bloom for me and you 
And I think to myself, what a wonderful world 

https://www.letras.mus.br/louis-armstrong/


I see skies of blue and clouds of white 
The bright blessed days, the dark sacred night 
And I think to myself, what a wonderful world 

The colors of the rainbow, so pretty in the sky 
Are also on the faces of people going by 
I see friends shaking hands, saying: How do you do? 
They're really saying: I love you! 

I hear babies crying, I watch them grow 
They'll learn much more, than I'll never know 
And I think to myself, what a wonderful world 
Yes, I think to myself, what a wonderful world 

FONTE: www.letras.mus.br 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

OBJETIVO: Resolver questões com conteúdos diversos e praticar testes de múltipla escolha 

dando continuidade à atividade 11. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Daremos continuidade a atividade 11 como revisão de final de 

período. 

ATIVIDADE: Resolver as questões(continuação) e apresentar apenas o gabarito ao professor 

para correção. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a                     

b                     
c                     

d                     
 

11) Em um dia de verão, a temperatura de uma cidade aumentou 2,3 graus, resultando em 

38,7 graus de temperatura. A temperatura na cidade antes do aumento era: 

(a) 37,2 graus  (b) 36,4 graus    (c) 36,7 graus               (d) 37,4 graus 

 

12) No tanque de um automóvel, quando o marcador indicar 
3

4
 , significa que há 48 litros de 

combustível. Assim, quando o marcador indicar 
1

4
 haverá: 

(a) 36 litros  (b) 16 litros  (c) 12 litros  (d) 9 litros 
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13) Um terreno pode ser comprado a vista ou a prazo. A prazo o valor a ser pago será de 8 

prestações iguais de R$4.405,00. Se for comprado a vista o valor do terreno terá um 

desconto equivalente a uma das prestações. Assim, qual o valor a ser pago caso o 

pagamento seja a vista? 

(a) R$35.240,00      (b) R$35.200        (c) R$30.845        (d) R$30.835 

 

14) O número 0,25 pode ser escrito na forma de qual fração? 

(a) 
1

4
           (b) 

25

10
        (c) 

2

4
  (d) 

100

25
 

 

15) No número 18345, o algarismo que representa a unidade de milhar é o: 

(a) 5       (b) 4    (c) 3  (d) 8 

 


