
EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 

TELETRABALHO – 8a. Séries ANO/CICLO 

Semana de 29 de junho a 03 de julho 

 

HISTÓRIA 

Professora: Carlos 

OBJETIVO: Conhecer diversos aspectos políticos da Quarta República ou 

República Populista; conhecer o Governo Dutra e o segundo governo Vargas e 

suas medidas nacionalistas como a criação da Petrobras. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A política faz parte da vida das pessoas em todos os 

momentos da história. Não é diferente em nossos tempos. Ela está presente em 

todos os aspectos da nossa vida e em nosso dia a dia. É comum encontrarmos 

diversos grupos políticos com ideias antagônicas no cenário político de qualquer 

sociedade. Atualmente podemos encontrar divergências entre os grupos de 

direita, centro e esquerda na política brasileira. Diferentes formas de pensar e 

conflitos políticos entre quem apoia Bolsonaro, por exemplo, ou apoia Lula, Ciro 

Gomes, etc. Cada um desses políticos representam formas diferentes de 

pensamentos políticos em nossa sociedade. No governo de Dutra (1946-1951) 

e no segundo governo do presidente Getúlio Vargas (1951-1954), poderemos 

notar as divergências de ideias entre os nacionalistas, liderados por Vargas, e 

os liberais, liderados pela UDN de Carlos Lacerda.  

ATIVIDADE (S): Quarta República (1945-1964) – Gabarito: Respostas das 

Atividades do governo Dutra (1946-1951) e do Segundo Governo Vargas 

(1951-1954) 

 

GABARITO 

Semana de 18 a 22 de Maio 

1) O que foi a Quarta República ou República Populista? 



Período democrático, com governos eleitos pelo povo entre 1945 e 1964. Iniciou 

com o fim do Estado Novo e teve fim com o Golpe Militar de 1964. 

2) Quais eram os projetos de Nação nesse período e quem eram os seus 

principais líderes? 

O nacionalista, liderado em torno do PTB ( Partido Trabalhista Brasileiro), que 

tinha Getúlio Vargas como figura central. E o liberal. Seu principal defensor 

era Carlos Lacerda, o líder da UDN (União Democrática Nacional). 

 

3) Cite uma característica do Projeto Nacionalista. 

O Estado (governo) devia intervir na economia em áreas estratégicas, como o 

petróleo, siderurgia e transportes e incentivando investimentos privados. O 

capital controlado pelo governo. E independência em relação aos Estados 

Unidos. 

 

4) Cite uma característica do Projeto Liberal? 

A economia deveria ter a menor interferência possível do Estado. Os capitais e 

as empresas ter liberdade em atuar no Brasil e enviar em lucros para o 

estrangeiro e o governo brasileiro devia se aliar aos Estados Unidos de forma 

incondicional, ajudando-o a combater o comunismo. 

 

Semana de 25 a 29 de Maio 

1) Quais eram os lados opostos na Guerra Fria? A quem o Brasil se aliou? 

A Guerra Fria colocou em lados opostos os Estados Unidos e a União Soviética. 

Dutra optou por aliar-se declaradamente aos Estados Unidos; 

2) Quais foram as ações do governo Dutra depois de aliar-se a esse país? 

Rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e cassou o registro do 

Partido Comunista do Brasil e os mandatos dos políticos eleitos por esse partido. 

3) O que a Constituição de 1946 determinava? 



Permitiu o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos 

os sexos, mas mantinha a restrição aos analfabetos (metade da população 

brasileira na época). 

 

Semana de 01 a 06 de junho 

1) De que forma Getúlio Vargas chegou ao seu segundo governo em 1950? 

Getúlio Vargas obteve 48,7% dos votos, vencendo as eleições presidenciais de 

1950 com folga. Dessa forma, Getúlio Vargas voltava ao poder pelos braços do 

povo. 

2) Quais eram as ideias dos nacionalistas e dos liberais em relação ao 

petróleo brasileiro? 

Os nacionalistas, liderados por Vargas, defendiam que a exploração e o refino 

do petróleo deviam ser feitos pela indústria brasileira. Já os liberais, 

encabeçados pela UDN, eram favoráveis a que fossem feitos por empresas 

estrangeiras que já atuavam no Brasil, como Esso, Texaco, Shell, etc. 

3) Quais foram as medidas tomadas pelos nacionalistas e por Vargas para 

garantirem a produção do petróleo pela indústria nacional? 

os nacionalistas organizaram uma campanha nacional com o slogan “O 

Petróleo é Nosso”. Com isso, em 1953 foi criada a Petrobras, uma empresa 

estatal que tinha o monopólio da extração, do refino e do transporte marítimo 

do petróleo brasileiro. 

 

Semana de 15 a 19 de junho 

1) De acordo com o texto, quais foram as medidas nacionalistas tomadas 

por Getúlio Vargas em seu segundo governo? 

Criação da Petrobrás, empresa estatal que passou a deter o monopólio 

energético do país, e aumentando o salário mínimo. 



2) Quais foram as acusações que Vargas fez em sua carta que deixou após 

o seu suicídio? 

Denunciou grupos brasileiros e estrangeiros que combatiam a sua política 

nacionalista. 

3) Qual era a posição da UDN em relação ao Governo Vargas? 

A UDN era o partido político de oposição ao governo Vargas, de visão liberal e 

contra as políticas nacionalistas. 

 

GEOGRAFIA 

Professora: Joel  

Esta semana vamos corrigir as atividades das semanas anteriores de 1 a 

7, vou passar a pergunta com as resposta, se a sua resposta não estiver 

exatamente assim não tem problema, cada um tem um jeito de escrever. 

Objetivo: Levar o aluno a exercitar seus conhecimentos sobre o continente 

africano.    

Questões: 
 

1- Segundo o texto, quais os motivos da extrema pobreza em que vive 
grande parte da população africana? 

 
R - Essa situação foi causada, principalmente, pela exploração colonial e 
imperialista que ocorreu nesses países. 
 
  
 
 
 

2- Quais os dois grandes desertos existentes no continente africano? 
 
R – O Deserto do Saara e o Deserto do Kalahari 
  
      3 – Qual o nome da vegetação predominante no continente africano? 
Com qual tipo de vegetação brasileira ela se assemelha? 
 
R -  São as savanas, que são muito semelhantes à vegetação do Cerrado 
brasileiro. 
 



 4 – Quais são as duas principais regiões em que é dividido o continente 
africano? Qual delas é predominantemente habitada pela população negra? 
 
R - África Subsaariana e África do Norte. A primeira compreende toda a 
região desse continente que se encontra abaixo do deserto do Saara, 
caracterizada pela população de maioria negra e pela maior diversidade 
étnica 
 
 
Semana 2 
 
Objetivo: Introduzir os estudos sobre densidade demográfica a fim de que 
o aluno tenha condições de compreender e analisar criticamente as falas e 
discussões, muitas vezes equivocadas, quanto à possibilidade maior ou 
menor de disseminação da COVID 19 de acordo com a densidade 
demográfica do Brasil e de outros países. 
 

Exercícios 

 
Nas questões 1 a 4, assinale a alternativa correta: 

 

1) Um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade 

demográfica. O uso desse dado tem como objetivo: 

a) determinar a origem da população de um país ou lugar. 

b) avaliar o crescimento da população de um país ou lugar. 

c) calcular a quantidade de nascimento para cada mil habitantes. 

X - d) mensurar a distribuição da população pelo espaço geográfico.  

e) Verificar a quantidade de mortos para cada mil habitantes. 

2) O cálculo correto da densidade demográfica de um determinado país é a: 

a) soma da população absoluta e a quantidade de nascidos vivos em um determinado ano. 

b) multiplicação do número de habitantes pelo tamanho da área. 

c) divisão entre o número de habitantes e a área em que residem. 

d) subtração da taxa de mortalidade da população total de um país. 

e) divisão entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade. 

 



 
3) Apesar de ser um dado bastante utilizado na Geografia, como todo índice estatístico, a 

densidade demográfica possui limitações, a principal delas é: 

a) o erro ao realizar a operação, que pode apresentar um resultado que não condiz com a 

realidade da área observada. 

b) a fragmentação das informações que pode não apresentar a realidade de uma 

determinada área.  

c) a interpretação errada dos dados pode apresentar um valor diferente da realidade 

observada em uma determinada área. 

d) o uso do índice nunca contempla a realidade da área observada e é utilizado de forma 

equivocada pelos geógrafos. 

X - e) a generalização da concentração da população em uma determinada área 

pode não contemplar a realidade observada 

4) (UFF-2011) Como mostram vários censos, nossa civilização habita o globo terrestre 

de maneira muito desigual. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o 

número de seus habitantes e a sua área. Através desse índice, é possível estudar a 

ocupação de um território por uma determinada população. Com relação à densidade 

demográfica, assinale a afirmativa incorreta. 

a) Se o número de habitantes de uma região dobra e sua área permanece a mesma, então 

a densidade demográfica dessa região também dobra. 

b) Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior 

área possui uma densidade demográfica maior. 

c) Se duas regiões possuem a mesma área, então a região com maior número de 

habitantes possui uma densidade demográfica maior. 

d) Se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, então elas 

possuem a mesma densidade demográfica. 

e) Se uma região tem 150.000.000 de habitantes e área igual a 7.500.000 km², então sua 

densidade demográfica é igual a 20 habitantes/km². 

Como a população não costuma se distribuir de forma homogênea pelo território, 

a densidade demográfica é uma generalização da concentração de habitantes na 

área observada, com isso ela pode não representar a realidade de determinada 

área. 

 

5) Recentemente o presidente Jair Bolsonaro, ao falar sobre a possibilidade de 

transmissão da COVID 19 no Brasil, afirmou que não podemos comparar a 



situação ocorrida na Itália com o que pode vir a ocorre no Brasil pois, a Itália 

possui mais de 200 hab/km² enquanto que o Brasil possui apenas 24 hab/km². 

Embora, ao analisarmos as densidades demográficas dos países citados esteja 

correta. Ao analisarmos a densidade demográfica de cidades brasileiras como 

São Paulo, Diadema, Rio De janeiro, entre outras grandes cidades brasileiras, 

vemos motivos para nos preocuparmos, e muito. Você concorda com essa 

afirmação? Observe a densidade demográfica das cidades citadas acima, bem 

como dos estados e regiões brasileiras e Justifique sua resposta. 

R – Realmente a Densidade Demográfica dos países citados é bem menor que a 

Brasileira. Porém, ao analisarmos as cidades brasileiras citadas, podemos 

constatar que essas possuem uma concentração populacional muito maior que os 

países citados. 

 Semana 3 
 
 

1- Qual a localização geográfica da Oceania?  
 
R - A Oceania é um continente localizado ao sudeste da por isso, o último 
a Ásia, banhado pelos oceanos Índico e Pacífico. 

 
2- O que significa dizer que a maioria dos animais da Oceania é endêmica? 

 
R - A maioria dos animais da Oceania é endêmica, ou seja, só existem 
nesse lugar do mundo 

 
3-      caracterize a Austrália quanto aos seus aspectos geográficos, econômicos e 

sociais. 
  

R- A Austrália, além de ser o maior país em dimensões territoriais, é 
também o mais desenvolvido econômico e socialmente, possuindo o 
terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano do planeta. Sidney, é a 
maior, mais populosa e mais desenvolvida cidade do continente. 
 
 
 
Semana 4 
  

 

Objetivo: Dar continuidade aos estudos sobre a divisão da Terra em 
continentes. Agora, introduzindo os estudos sobre o continente asiático.  
 

Questões:  



1- Qual a localização geográfica do continente asiático? 
 
R - É banhado por três oceanos: a leste pelo Pacífico, ao norte pelo Glacial 
Ártico e ao Sul pelo Índico. Em sua porção oeste, além de fazer fronteira 
com a Europa, é delimitado também pelo Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. 
 

2- o que significa dizer que o continente asiático apresenta as maiores 
densidades demográficas do planeta?  

R - O continente asiático é o mais populoso continente do mundo. São 4,3 
bilhões de habitantes distribuídos em 44.479.000 km² e 50 países, 
apresentando, também, as maiores densidades demográficas (número de 
habitantes por km²) do planeta.  
 

3- Qual o principal ponto de tensão político-militar do continente asiático? 
Quais as causas dessa tensão? 

 

R - o principal ponto de tensão político-militar no continente é a região do Oriente 

Médio, onde as disputas territoriais entre nações e a cobiça por parte de vários países 

pelo Petróleo. 

 

 

Semana 5 
 
Objetivo: Dar continuidade aos estudos sobre O Capitalismo.  
 

Questões:  

 
1- Qual o principal objetivo do Capitalismo? 

 
R - Seu objetivo principal é a máxima obtenção de lucro e acúmulo de 
riquezas. 
 
 
2-      Explique com suas palavras a “lei da oferta e da procura”. (RESPOSTA 
PESSOAL) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
 

3-  
 



A - Recentemente, muitos produtos essenciais para a prevenção do novo 
corona vírus, como máscaras, álcool gel,  produtos de limpeza, etc., tiveram um 
grande aumento nos preços. Isso demonstra que?.. 
 
(     ) O Capitalismo se preocupa com o bem estar e a segurança da população. 
 
(  X ) O Capitalismo só se preocupa com o lucro, não se importando se as 
pessoas, sobretudo os mais pobres, tem condições de adquirir produtos para 
suprir suas necessidades básicas. 
 
 

B – Justifique sua resposta. 

 
 
 

Semana 6 
 
Objetivo: Dar continuidade aos estudos sobre O Capitalismo e introduzir as 
diferenças entre o Capitalismo e o Socialismo. Socialismo.  
 

 
1- Qual a origem do pensamento socialista? 

 
R - No final da primeira metade do século XIX, diversos movimentos contra 
as monarquias nacionais contaram com a participação do operariado de 
diferentes países. Por meio da derrubada desses regimes absolutistas. 
 
2-      Qual a principal diferença entre capitalismo e socialismo?  
 
R - O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o 
bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o 
capitalismo tem como objetivo principal a acumulação de capital através 
do lucro. 
 

3- Assinale com “C”  as afirmativas correspondentes ao pensamento capitalista 
e com “S” as correspondentes ao pensamento socialista.  
 

C Sociedade dividida em Classes. 

S Não há distinção entre classes sociais. 

C Livre concorrência no mercado econômico. 

S Os meios de produção pertencem ao estado. 

 
 



Semana 7 

Objetivo: Dar continuidade aos estudos sobre O Capitalismo e introduzir as 
diferenças entre o Capitalismo e o Socialismo. Socialismo.  

 

1- Por que a União Europeia é considerada atualmente o Bloco 
Econômico mais importante do mundo? 

 
R - A UE é o principal bloco econômico do mundo, pois é o que possui o 
maior grau de integração entre os seus membros e é, em maior parte, 
constituído por importantes países pertencentes ao mundo desenvolvido. 
 
 

2- Cite 5 países membros  da União europeia. 
 
R – (pode-se citar 5 entre esses);  

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia. 

 
3- “Nem todos os países membros da União Europeia pertencem à chamada 
Zona do Euro”. 
 
A - Você concorda com a afirmação acima?  
 
(  X ) Sim 
(    ) não 
 
B - Justifique sua resposta: 
 
R - _ Existem, algumas nações que decidiram por não adotar o euro como 
moeda,  

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS 

Professora: Lucimar 



Nas aulas passadas estávamos falando sobre as fontes de energia. Conhecemos algumas delas, 

suas vantagens e desvantagens. Na aula de hoje faremos um exercício reflexivo de como 

estamos consumindo a energia elétrica de nossa residência. 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

O chuveiro elétrico tem um dispositivo chamado resistor. Quando está ligado, transforma 

energia elétrica em calor, por isso a água aquece. 

A potência elétrica indica a quantidade de energia elétrica consumida por unidade de tempo de 

funcionamento de um aparelho. Ela pode ser identificada nos aparelhos pela letra W ou watt. 

Quanto maior a potência elétrica de um aparelho, maior seu consumo. 

Entre os equipamentos de uma residência, o chuveiro e a torneira elétrica são os que tem os 

maiores valores de potência. Para se ter uma ideia, uma lâmpada incandescente tem, em média, 

100W de potência, enquanto um chuveiro elétrico pode chegar a ter até 8.000W. 

O uso de equipamentos elétricos de potencia elevada é um dos responsáveis pelos altos valores 

nas contas de energia elétrica. Outro fator que aumenta o consumo de energia elétrica é o 

tempo em que o aparelho fica ligado. A televisão, por exemplo, é um aparelho de baixa potência, 

mas se ficar ligada por muitas horas ela vai ter um bom consumo. Aparelhos em stand-by – modo 

de espera – também consomem energia elétrica. 

EXERCÍCIOS 

Complete a tabela, determinando o consumo diário de energia elétrica de cada equipamento 

de sua residência 

Aparelho Potência (W) Tempo (h) 

 

Consumo diário de energia 

elétrica (khW) 

 

Chuveiro elétrico 4.400   

Televisão 150   

Geladeira 45   

Aparelho de som 80   

Computador 180   

Ferro de passar 1.000   

 

Analise a tabela de consumo de energia acima e depois responda. 

a) Qual aparelho apresenta maior potência elétrica? 

b) Qual aparelho permanece mais tempo ligado? 



c) Como reduzir o consumo de energia elétrica na sua residência? 

Fonte: Caminhar e transformar. Ciências – anos finais do E.F. EJA. Editora.  FTD. SP, 2013. 

pgs167,169. 

 

PORTUGUÊS 

Professor: Gentil Tadeu 

Objetivos 

. Corrigir as Avaliações dadas até o momento, para revisar os conteúdos 

gramaticais estudados, de modo a ampliar o conhecimento linguístico, permitindo 

assim um melhor desempenho quanto à escrita. 

 

Contextualização 

Ler as perguntas e suas respectivas respostas, buscando entender o porquê daquele 

item ser o correto. Se for possível, caso fique alguma dúvida, consultar as atividade 

e/ou "sites" no Google que tratem desse assunto, pois será de grande valia. 

Avaliação de Língua Portuguesa - 8ª Série .....01....Prof. Tadeu....21.05.2020 

1) Preencha as lacunas com o verbo conjugado adequadamente, o qual estará entre 
parênteses ao final de cada frase. 

 

 

➢ Assim que PUDER, comprarei um computador. (poder) 
 

➢ Poderei te ligar, assim que eu FIZER a lição. (fazer) 
 

➢ Se nós PUDÉSSEMOS adivinhar o futuro, a vida seria tão bela? (poder) 
 

2) "Maria lutou e conseguiu." 

• Na frase acima, a conjunção "e" transmite a ideia de: 
(   ) oposição   ( X ) adição    (   ) alternância   (   ) conclusão   (  ) explicação 
 

3) "Maria lutou, e não conseguiu." 

• Na frase acima, a conjunção "e" transmite a ideia de: 
( X ) oposição   (   ) adição    (   ) alternância   (   ) conclusão   (  ) explicação 
 

Avaliação de Língua Portuguesa - 8 Série .....02....Prof. Tadeu....28.05.2020 

1) "Sérgio faltou hoje porque ficou doente." 

      . A oração "porque ficou doente", constante da frase acima, expressa: 

           (   ) adição        ( X ) causa        (   ) finalidade       (   )  tempo        (   ) adversidade 



2) "O Professor ensinava a matéria calmamente." 

      . O Advérbio em destaque expressa Intensidade.   .............Verdadeiro (   ) 

...................Falso ( X ) 

3) "Se Antônio tivesse estudado um pouco mais, teria sido aprovado." 

     . A oração em destaque, iniciada pela Conjunção "Se", estabelece que tipo de relação 

com a segunda oração: "teria sido aprovado"? 

     R: Condição 

4) "Antigamente os programas de televisão eram mais instrutivos e de melhor qualidade."  

     . O Advérbio "Antigamente" expressa: Tempo 

5) Leia a frase abaixo e escreva o que se pede. 

     "Visto que não fez a manutenção do carro, Josenildo ficou na estrada." 

     . A oração iniciada pela Locução Conjuntiva "Visto que" expressa: 

     (   ) consequência    (   ) alternância      (   ) conclusão   ( X ) causa    (   ) concessão 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 8 Série .....03....Prof. Tadeu....04.06.2020 

1) "Porque estava doente, Mílton faltou à escola hoje." 

      . Circule a Conjunção. 

2) "O Professor sorriu para o aluno e lhe explicou a lição." 

      . A Conjunção em destaque expressa Adição.   .............Verdadeiro ( X ) 

...................Falso (   ) 

3) "Caso não chova, iremos ao baile hoje à noite." 

     . A Conjunção "Caso", estabelece que tipo de relação com a segunda oração: "iremos 

ao baile hoje à noite"? 

     R: Condição 



4) "Paulo estudou muito, e não conseguiu ser aprovado no exame."  

     . A Conjunção em destaque expressa Adição: .............Verdadeiro (   ) ...................Falso 

( X ) 

5) Qual é a única alternativa correta?..........R= "b" 

a- Nicanor não veio nem telefonou...................................A Conjunção"nem" expressa 

Causa 

b- Os alunos correram, pois era aula de Educação Física.......A Conjunção "pois" expressa 

Causa 

c- O céu está nublado, mas não deverá chover..........A Conjunção "mas" expressa 

Alternãncia 

d- Muitos lutaram por seus direitos e conseguiram........A Conjunção "e" expressa 

Alternância 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 8 Série .....04....Prof. Tadeu....11.06.2020 

1) Em qual alternativa não há um Advérbio? 

a-(   ) Mariana permaneceu muito quieta.         b- ( X ) Juracy ganhou um lindo automóvel. 

2) "Alexandre não gosta de sorvete de baunilha." 

      . O Advérbio em destaque é de Tempo...........( X ) Falso    .............(   ) Verdadeiro  

3) "O besouro voou muito depressa daqui." 

     . O Advérbio em destaque é de: Intensidade 

4) "Assim que cheguei,  preparei o jantar.” 

     . A Locução Adverbial em destaque corresponde a um Advérbio de:  



(   ) Modo       (    ) Causa        (     ) Afirmação       ( X ) Tempo      (     ) Dúvida 

5) “Talvez façamos outra prova; dependerá muito de o professor estar bem humorado.” 

➢ Que sequência indica a ordem correta de surgimento dos Advérbios destacados? 

 

a- (   ) Modo, Afirmação e Tempo 

b- (   ) Intensidade, Exclusão e Negação 

c- (   ) Ordem, Tempo e Inclusão 

d- ( d ) Dúvida, Intensidade e Modo 

e- (   ) Intensidade, Negação e Ordem 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 8ª Série .....05....Prof. Tadeu....18.06.2020 

1) Que forma verbal está no Infinitivo? 

           ( X ) Comer       (   ) Comerei      (   ) Comi       (   )  Comendo        (   ) Comesse 

2) Que forma verbal está no Gerúndio? 

           (   ) Briguei        ( X )  Sorrindo         (   )  Viajássemos          (   )  Faltou       (   )  Garadado 

3) "Um homem foi assaltado quando voltava para casa, depois de um longo dia de 
trabalho." 

      . Circule o verbo que esteja no Particípio Passado. 

4) Em que frase há um verbo na Forma Nominal? Indique a alternativa correta e circule o 
verbo. 

      a- (   ) Os terminaram a prova em cima da hora. 

      b- ( X ) O cantar dos pássaros é lindo. 

      c- (   ) O Brasil é um país gigantesco. 

      d- (   ) Todos os funcionários receberam uma comunicação sobre a pandemia. 

       e- (   ) Corinthians e Palmeiras são agremiações futebolísticas rivais. 



5) "Nair adora passear pela orla da praia. Ontem mesmo caminhou durante duas 

horas."  

      . Há algum verbo na Forma Nominal? Se "Sim", escreva abaixo qual é ele (o verbo) e 

em qual Forma Nominal se encontra.  

     R:  "passear" 

 

MATEMÁTICA 

A teoria da probabilidade é um estudo da Matemática que analisa 
experimentos ou fenômenos aleatórios e por meio dela é possível analisar 
as chances de um determinado evento acontecer. Quando analisamos a 
probabilidade, estamos associando um grau de confiança na ocorrência dos 
resultados possíveis em experimentos. Temos por objetivos: Interpretar 
situações de aleatoriedade; Elaborar argumentos consistentes baseados na 
interpretação de eventos, fazendo uso de conhecimentos sobre 
probabilidades; Compreender eventos aleatórios, analisando se são pouco 
ou muito prováveis de acontecerem. 
 
 

Faremos uma Revisão das últimas semanas, resolvendo os exercícios. 

Aproveite e reveja os conceitos aprendidos. 

 

1) Em uma sala de aula existem 25 alunos e 30 alunas. Um prêmio será 

sorteado entre eles. Qual a probabilidade de um homem ser sorteado? 

São 25 homens de um total de 55 pessoas. Portanto a probabilidade é: 

 

 

 

 

2) Em um jogo é utilizado uma moeda e um dado ao mesmo tempo. Qual a 

probabilidade em uma jogada de aparecer Cara e o número 5? 



 

Quando jogamos uma moeda e um dado ao mesmo tempo, as possibilidades 

de resultado são: 

  (Cara, 1)    (Cara, 2)   (Cara, 3)   (Cara, 4)    (Cara, 5)   (Cara, 6) 

(Coroa, 1) (Coroa, 2) (Coroa, 3) (Coroa, 4) (Coroa, 5) (Coroa, 6) 

Portanto a probabilidade de aparecer (Cara, 5) é 1 de um total de 12 

possibilidades, ou seja, 
1

12
. 

 

3) Em uma avaliação de múltipla escolha com cinco alternativas, Marcos não 

sabia resolver duas questões. Qual a probabilidade dele ter acertado essas 

duas questões? 

Uma questão com cinco alternativas (a), (b), (c), (d) ou (e). Como são duas 

questões, as possibilidades de respostas são: 

(a,a)   (a,b)   (a,c)   (a,d)   (a,e)      

(b,a)   (b,b)   (b,c)   (b,d)   (b,e)      

(c,a)   (c,b)   (c,c)   (c,d)   (c,e)      

(d,a)   (d,b)   (d,c)   (d,d)   (d,e)      

(e,a)   (e,b)   (e,c)   (e,d)   (e,e)      

De todas essas respostas possiveis para essas duas questões, sabe-se que 

apenas uma está correta. Portanto a probabilidade de Marcos ter acertado 

as questões é de uma em um total de 25 respostas possíveis, portanto 
1

25
. 

 

4) Em uma urna tem dez bolinhas enumeradas de 1 a 10. Qual a 

probabilidade de se retirar um bolinha ímpar maior que 3? 

Observe as bolinhas abaixo: 



 

 

 

 

Foram destacadas em cor verde as bolinhas impares maiores que 3. Note que 

foram destacadas três bolinhas de um total de dez. Portanto a probabilidade 

de se retirar uma bolinha ímpar maior que três é  

𝟑

𝟏𝟎
 

 

5) O professor Joel tem dois filhos(as). Qual a probabilidade de ser duas 

meninas? 

Como ele possui dois filhos, as possibilidades são  

(Menino, Menino) (Menino, Menina)  (Menina, Menino)  (Menina, Menina) 

Desta forma a probabilidade dele ter duas meninas é de 
1

4
. 

 

6) Maria está vendendo uma rifa com 60 nomes. Paulo para ajudar Maria 

comprou 5 nomes. Qual a probabilidade dele ganhar o prêmio? 

 

 

 

7) Se lançarmos dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois 

números iguais ficarem voltados para cima? 

Quando lançamos dois dados ao mesmo tempo temos as seguintes 

possibilidades: 



 

 

 

 

Para os dois números iguais ficarem voltados para cima tem que aparecer 

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) ou (6,6), e portanto são 6 possibilidades de um 

total de 36. Logo a probabilidade é de: 

 

 

 

8) Em uma urna tem vinte bolinhas enumeradas de 1 a 20. Qual a 

probabilidade de se retirar um bolinha par menor que 5? 

Observe as bolinhas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram destacadas em cor verde as bolinhas pares menores que 5. Note que 

foram destacadas duas bolinhas de um total de vinte. Portanto a 

probabilidade de se retirar uma bolinha par menor que cinco é  

𝟐

𝟐𝟎
=

𝟏

𝟏𝟎
. 



 

ARTE 

Professor: Daniele 

Na aula de hoje vamos verificar como ficou as respostas referente ao 

questionário da aula passada que está nesse link 

https://forms.gle/yWS2SjTMdUHHmKV88.  

Estou deixando aqui as respostas correta de cada questão.  

QUESTÕES 

O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” . 

 
 

1)  O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA.QUAL É O NOME DESSA OBRA? 

 

R: OS RETIRANTES. 

 

https://forms.gle/yWS2SjTMdUHHmKV88
https://www.youtube.com/embed/oJMl5WvKzDg?feature=oembed


2) O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA. QUAL É O NOME DESSA OBRA? 

 

R: O MESTIÇO. 

 

3) O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA. QUAL É O NOME DESSA OBRA? 

 

R: CAFÉ. 



 

4) QUAL A DATA E LOCAL DE NASCIMENTO DE CÂNDIDO 

PORTINARI? 

R: PORTINARI NASCEU EM 30 DE DEZEMBRO DE 1903 NUMA FAZENDA 

DE CAFÉ PERTO DA CIDADE DE BRODOWSKI NO INTERIOR DE SÃO 

PAULO. 

 

5) APÓS TRÊS TENTATIVAS MAL SUCEDIDAS PORTINARI GANHA O 

PRÊMIO DA ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES COM RETRATO 

DO POETA .... 

R:  OLEGÁRIO MARIANO. 

 

6) QUAL O NOME DA SUA FUTURA ESPOSA? EM QUAL CIDADE ELES 

SE CONHECERAM? 

R: EM PARIS, PORTINARI ENCONTRA SUA FUTURA ESPOSA A JOVEM 

URUGUAIA MARIA MARTINELLI. 

 

7) POR CONTA DE METAIS PESADOS CONTIDOS EM 

DETERMINADAS TINTAS, PORTINARI É INTERNADO COM 

HEMORRAGIA INTESTINAL. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE É 

DATA DE FALECIMENTO DO ARTISTA CÂNDIDO PORTINARI. 

R: PORTINARI VEM A FALECER EM 6 DE FEVEREIRO DE 1962, AOS 59 

ANOS VITIMADO PELO ENVENENAMENTO COM AS PRÓPRIAS TINTAS 

QUE USAVA. 



 

8) O ENGAJAMENTO DE PORTINARI NÃO ESTÁ SOMENTE NAS 

TELAS, UMA VEZ QUE O PINTOR SE ENVOLVE DE FATO COM A 

POLÍTICA.  PORTINARI FOI CANDIDATO A .... 

R: DEPUTADO FEDERAL EM 1945 PELO PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO E TAMBÉM SE CANDIDATOU A SENADOR EM 1947. 

 

PORTINARI DISSE QUE ESSA OBRA REPRESENTA SEM DÚVIDA O 

MELHOR TRABALHO QUE ELE JÁ FEZ.  DEDICOU-LHES A 

HUMANIDADE. A OBRA FOI ENCOMENDADO EM 1952 E SERIA UM 

PRESENTE DO GOVERNO BRASILEIRO PARA SEDE DA ONU EM NOVA 

YORK.  PORTINARI ACEITOU O CONVITE PARA PINTAR MESMO 

CONTRA ORIENTAÇÃO MÉDICA QUE ACONSELHAVA QUE ELE NÃO 

PINTASSE POR CONTA DE INTOXICAÇÃO DAS TINTAS ELE TRABALHOU 

DURANTE 4 ANOS EM 180 ESTUDOS E ESBOÇOS E MAQUETES. A 

SUPERFÍCIE TEM 180 METROS QUADRADOS. 

 

9) O VÍDEO QUE VOCÊ ACABOU DE ASSISTIR MOSTRA UM POUCO 

DE QUAL OBRA DE PORTINARI? 

R: PAINÉIS "GUERRA E PAZ." 

 

INGLÊS: 

Professor: Celso 

Olá pessoal! Nossa proposta para essa aula é realizarmos mais alguns exercícios. 

Mas antes observe o quadro para relembrar a estrutura de frases afirmativas, 

negativas e interrogativas. 

https://www.youtube.com/embed/_i1Joejfu_U?feature=oembed


 

             I am fine.       /        I am not fine.           /        Am I fine? 

*fine = bem 

 

ATIVIDADE: complete com IS ou ARE. 

DICA: quando estiver falando de 2 pessoas use o ARE, porque eles ou elas SÃO 



 

 


