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LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto de Conhecimento: ANÚNCIO E PROPAGANDA e ADVÉRBIOS 
Habilidades: 
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas 

para a escola e/ou a comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da 

definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio 

impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 

vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas 

etc. 

(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que 

ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

 
ANÚNCIO E PROPAGANDA 

 

 
Intenção principal 

 
 
 
 

 
Organização 

 
 
 
 

 
Público 

 
 
 

Publicação 

 
 
 
 

 
Linguagem 

 
 
 

 

Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

Presença de logotipos e símbolos. 

Apelo às emoções e reflexões de potenciais 

Argumentos para convencer o público-alvo. 

Presença de recursos verbais e não verbais. 

Levar o público-alvo a adquirir um produto, aderir a 

uma ideia ou adotar um comportamento. 

Revistas, jornais, rádio, TV, internet, flyers, outdoor, 

etc. 

Adequada ao público alvo. 

Verbos no modo imperativo. 

Presença de adjetivos que valorizam o produto ou a 

ideia. 

Depende do conteúdo do anúncio ou do veículo. 



1ª Semana 

Leia o outdoor a seguir e reflita sobre a impressão que se quer produzir no leitor 
 

COMPANHIA Espírito-santense de Saneamento. Disponível em: 

https://www.cesan.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/campanha_verao_2011_-_outdoor_1.jpg 

Outdoors são anúncios de grandes dimensões que ficam expostos à margem de ruas e avenidas 

ou em outros pontos ao ar livre. 

Questão 1. Outdoors são anúncios de grandes dimensões que ficam expostos à margem de ruas 

e avenidas ou em outros pontos ao ar livre. Qual é o objetivo desse outdoor? 
 
 

Questão 2. Os textos propagandísticos/publicitários, como o próprio nome já diz, têm como objetivo 

principal a propaganda. Através desta, anuncia-se um determinado produto, uma ideia, um 

benefício, um movimento social, um partido, entre outros. Quem é o anunciante dessa peça 

publicitária? 
 
 

Questão 3. Sendo o objetivo persuadir o receptor, o texto publicitário, a fim de chamar a atenção, 

apresenta um produto ou serviço ao consumidor, promove sua venda ou garante a boa imagem. 

Observe os dois personagens do outdoor. Por que eles têm essa forma? 
 
 

 

 

2ª Semana 

Questão 4. Toda propaganda tem um público-alvo, sempre voltado para uma pessoa ou 

coletividade, com base em dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes 

e hábitos de consumo. Com base no que os personagens estão fazendo, você acha que o outdoor 

se dirige a crianças, jovens ou adultos?    

Questão 5. Como estão caracterizados e o que estão fazendo? 
 
 

Questão 6. A campanha de que esse outdoor faz parte visava conscientizar a população sobre a 

necessidade de poupar água. O outdoor pede ao leitor que adote um comportamento em seu dia a 

dia. Qual?    

https://www.cesan.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/campanha_verao_2011_-_outdoor_1.jpg


3ª Semana 
Questão 7. Para atingir o seu propósito, os textos publicitários costumam utilizar verbos no modo 

imperativo e contam com outras estratégias argumentativas que fazem com que o público perceba 

a sutileza da inteligência dos textos. Que argumento o texto apresenta para justificar o pedido? 
 
 

Releia o texto principal do outdoor: 

Banho demorado gasta água. Tá ligado? 

: 

Questão 8. Qual é o significado da expressão tá ligado?    
 

 

Questão 9. A expressão tá ligado é uma gíria usada principalmente por pessoas de qual faixa 

etária?    
 

 

4ª Semana 

Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São 

flexionados em grau (comparativo e superlativo) e divididos em: advérbios de modo, intensidade, 

lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida. 

Classificação dos Advérbios 
 

De acordo com a circunstância que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser: 

 Advérbio de Modo 

Bem, mal, assim, adrede, 

melhor, pior, depressa, 

devagar, acinte, debalde e 

grande parte das palavras 

que terminam em "-mente": 

cuidadosamente, 

calmamente, tristemente, 

dentre outros. 

Exemplos: 

Fui bem na prova. 

Estava 

andando depressa por 

causa da chuva. 

 Advérbio de 

Intensidade 

Muito, demais, pouco, tão, 

quão, demasiado, bastante, 

imenso, mais, menos, 

quanto, quase, tanto, assaz, 

tudo, nada, todo. 

Exemplos: 

Comeu demasiado naquele 

almoço. 

Ela gosta bastante dele. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Advérbio de Lugar 

Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, 

adiante, abaixo, embaixo, 

acima, adentro, dentro, 

afora, fora, defronte, atrás, 

detrás, atrás, além, aquém, 

antes, algures, nenhures, 

alhures, aonde, longe, 

perto. 

Exemplos: 

Minha casa é ali. 

O livro está embaixo da 

mesa. 

 Advérbio de Tempo 

Hoje, já, afinal, logo, agora, 

amanhã, amiúde, antes, 

ontem, tarde, breve, cedo, 

depois, enfim, entrementes, 

ainda, jamais, nunca, 

sempre, doravante, outrora, 

primeiramente, 

imediatamente, 

antigamente, 



provisoriamente, 

sucessivamente, 

constantemente. 

Exemplos: 

Ontem estivemos numa 

reunião de trabalho. 

Sempre estamos juntos. 

 

 
 Advérbio de 

Negação 

Não, nem, tampouco, 

nunca, jamais. 

Exemplos: 

 

 

 

 

Jamais reatarei meu 

namoro com ele. 

Não saiu de casa naquela 

tarde. 

 Advérbio de 

Afirmação 

Sim, deveras, 

indubitavelmente, 

decididamente, certamente, 

realmente, decerto, certo, 

efetivamente. 

Exemplos: 

Certamente passearemos 

nesse domingo. 

Ele gostou deveras do 

presente de aniversário. 

 Advérbio de Dúvida 

Possivelmente, 

provavelmente, acaso, 

porventura, quiçá, será, 

talvez, casualmente. 

Exemplos: 

Provavelmente irei ao 

banco. 

Quiçá chova hoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como identificar o advérbio em uma frase, observe no exemplo abaixo: 

 
A criança é linda. 
A criança é muito linda. 

 
A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo linda: muito, nessa frase, é um 
advérbio. 

 
Classifique os advérbios sublinhados. 

Siga o exemplo. Talvez ela viaje - advérbio de dúvida 

Questão 9. Não irei ao passeio.      

Questão 10. Gosto de quem fala bem.     

Questão 11. Sim, posso ir com você.     

Questão 12. Amanhã levarei os livros.     

ARTE 

Objeto de Conhecimento: Artes visuais 

Habilidade: (EF69AR05-07) - Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e instrumentos 

utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

Arte Indígena 

A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura 

do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas - os 

primeiros habitantes do território nacional. Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de 

índios no Brasil. Cada uma delas é detentora de comportamentos diferentes, por conta do 

desenvolvimento de costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns 

encontradas em diversas tribos. 

Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte 

tradicional compartilhada: a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes de animais no 

artesanato é exclusiva dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida. Além disso, é 

preocupante constatar que tal arte - tão importante e de valor inestimável - vem sendo destruída 

vertiginosamente, assim como a própria população. 
 



Questão 13- De acordo com o texto, que tipo de arte é produzida pelos indígenas? 
 
 

 

 

 

Questão 14- Observe os padrões e continue produzindo. 
 
 

 

 

Questão 15- Você já visitou alguma aldeia indígena? 
 
 

 

 
 



Questão 16- Agora é sua vez! Após observar as pinturas indígenas, decore o vaso abaixo 

e pinte-o.



LÍNGUA INGLESA 
 

 

Olá alunos; 
Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com muita atenção e 
observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso necessário, poderão fazer uso do 
dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros aplicativos que o ajudarão a concluir as atividades propostas. 
Um forte abraço e bons estudos!!! 

 

1ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Construção do sentido global do texto/Fazer relação entre os textos 

Habilidade:(EF07LIO7) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua 

inglesa(parágrafos). 

Questão 17- Leia a tirinha e em seguida responda à questão abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 

A tradução ao pé da letra do texto “Are you sure. You´re not in the wrong story? É a seguinte: 

Você tem certeza que você não está na história errada? A qual conto infantil a tirinha faz referência? 

A) Three Little Pigs (Os três porquinhos) 
B) Snow-white (Branca de Neve) 
C) Cinderella (Cinderela) 
D) Little Red Riding Hood (Chapeuzinho Vermelho)



 
2ª SEMANA 

Conteúdo: Planejamento do texto: organização de ideias. (Diversos gêneros textuais) 

Habilidade: (EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 

O que é história em quadrinhos? 

As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Apresentam 
diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade 
e interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, 
revistas, sites e outros suportes. 

 
 

Questão 18- Leia a tirinha a seguir e responda: 
 

 
O uso da fonte negrito na fala da personagem indica que: 
A) Mônica está aconselhando o Cebolinha. 
B) É para o Cebolinha repassar a mensagem de Mônica. 
C) O médico pediu que Mônica desse um recado. 
D) Mônica está gritando com o Cebolinha. 

 

3ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Interpretação de textos por meio de palavras, imagens, frases e 

outros -jogos, músicas, tecnologias, filmes, propagandas e mídias em geral 



Habilidade: (EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos / pesquisas escolares. 

Você sabia que no dia-a-dia usamos palavras em inglês e muitas vezes não damos conta? Por 
conta da globalização temos muito contato com os produtos e a cultura de outros países. 
Consequentemente acabamos tendo contato com outros idiomas, principalmente o inglês. Falamos 
as palavras com tanta naturalidade que as incorporamos como parte da língua portuguesa. Só que 
a gente se acostuma com as palavras no contexto brasileiro e esquece que, por serem estrangeiras, 
talvez no idioma original essas palavras tenham outros significados. O que muitas vezes acontece 
é que uma palavra em inglês acaba tendo seu significado “em português” diferente do verdadeiro 
significado. Quando incorporamos palavras de um outro idioma ao nosso, temos um 
ESTRANGEIRISMO. Você já se deu conta da quantidade de palavras de língua inglesa que fazem 
parte do nosso cotidiano? 

 
 

 
 

Questão 19- Sendo assim, marque a alternativa em que TODAS as alternativas são de origem 
inglesa: 

 

A) Play, facebook, jeans, hotdog, delivery. 
B) Mesa, play, facebook, notebook, fast food. 
C) Livro, hotdog, delivery, smat tv, smartphone. 
D) Play, facebook ,carro, hotdog, delivery. 

 

4ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Partilha de leitura utilizando-se de práticas de compreensão escrita e 

produção oral, escrita ou de outra linguagem- estudo de vocabulário - interpretação de texto (verbal e não 

verbal). 

Habilidade: (EF07LI11) Participar de trocas de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala 

de aula ou em outros ambientes, por meio de práticas discursivas orais, escritas ou de outra 

linguagem. 

Questão 20- Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada na 

imagem abaixo? 



 
 

 

A) Pizza 
B) Spaghetti 
C) Hamburger 
D) Hotdog 

 
 
 
 
 
 
 

Objeto de Conhecimento: 
Ginástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidade: (EF67EF08/ES) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 

físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais 

provocadas pela sua prática, evidenciando a importância do aprimoramento das capacidades físicas para 

realizar tarefas em situações do cotidiano. 

Riscos e cuidados na prática da ginástica 
 
 

 
A ginástica é uma ótima opção de atividade física, pois ela trabalha com todos os músculos do corpo, 
sempre alongando e criando flexibilidade. Além disso, existem vários tipos de ginástica para escolher e 
praticar. No entanto, como em toda prática de exercícios físicos, a ginástica não deve ser praticada em 
exagero, pois isso pode acarretar sérios riscos para quem não sabe a hora de parar ou exige demais do 
próprio corpo. Entenda o que é ginástica, como funciona, onde você pode praticar e ainda fique por dentro 
de todos os benefícios e riscos para poder se alertar e tomar cuidado quando for praticar. Confira! 

 
O que é ginástica 
Ginástica é uma atividade física que agrupa uma série de vários movimentos, os quais devem ser praticados 
regularmente para desenvolver flexibilidade e elasticidade no corpo de quem realiza o exercício. 

 

Além disso, ela também pode ser praticada em diversos ambientes: na academia, no parque, em casa, ou 
qualquer lugar que tenha um certo conforto para poder se apoiar sem machucar as articulações. 

 

A ginástica também pode ser uma atividade de âmbito profissional e olímpico, em que passa a ser 
nomeada de ginástica rítmica e ginástica artística, integrando à prática movimentos mais elaborados para 
serem apresentados, quase como uma coreografia. 

https://pratiquefitness.com.br/ginastica/


Enfim, seja profissional ou apenas um treino de academia, a ginástica pode trazer muitos benefícios para 
o corpo e a mente, mas também alguns riscos aos quais deve-se estar atento. Confira a seguir. 

 

Benefícios da ginástica 

 
A ginástica é uma atividade repleta de benefícios para o corpo, para a saúde e para a mente. Confira 
todas as vantagens que ela pode te trazer em pouco tempo, caso pratique regularmente: 

 
 A ginástica melhora o sono, deixando o corpo mais descansado e aumentando a energia e 

disposição para viver o cotidiano; 
 Ela também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade; 
 Melhora a força e a elasticidade do corpo, tonificando os músculos e queimando calorias; 
 Ajuda a queimar a gordura localizada; 
 A ginástica também libera endorfina no corpo, o que causa o aumento do bem-estar e 

proporciona mais felicidade e autoconfiança; 
 A atividade também fortalece os ossos e as articulações do corpo; 
 Por fim, ela também ajuda a melhorar o equilíbrio e corrige a postura. 

 
 

Riscos da ginástica 

 
No entanto, nem tudo são flores. A ginástica, bem como qualquer outra atividade física ou esporte, pode 
trazer alguns riscos para os praticantes. 

 
Caso seja praticada em exagero, ela pode ocasionar sérias lesões e acabar machucando ligamentos, 
articulações, músculos e ossos. 

 
Por isso, é preciso saber os limites de seu corpo e não exigir mais do que pode entregar. Tenha ciência de 
que a ginástica também se aprende gradativamente, e ficar bom é uma questão de treinos regulares, e 
não necessariamente intensos. 

 
Então, é sempre bom também ter um profissional da saúde por perto, que possa fazer um 
acompanhamento médico de qualquer atividade que você escolher, para que te ajude a evitar problemas 
como esse, e possa lhe oferecer suporte. 

 
Fora isso, a ginástica não deve trazer nenhuma contraindicação, desde que a sua saúde esteja em dia e o 
seu condicionamento físico também, você estará livre para praticar à vontade e não correrá nenhum risco. 

 
Portanto, ginástica é uma ótima atividade física para ser praticada, pois está repleta de benefícios. Basta 
ficar atento os riscos e você terá uma ótima experiência! 

 
De acordo com o texto acima, responda as perguntas a seguir. 

Questão 21- O que é ginástica? 
 
 

 

 

 



Questão 22- Em quais ambientes ela pode ser praticada? 
 
 

 

 

 

 

Questão 23- A ginástica é uma atividade repleta de benefícios para o corpo, para a saúde e para 

mente. Cite 4 benefícios da ginástica 
 
 

 

 

  _ 
 

 
 

Questão 24- Quais os riscos da prática da ginástica? 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Objeto de Conhecimento: 

Números racionais na representação fracionaria e na decimal: usos, ordenação e associação com 
pontos da reta numérica e operações. Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

Habilidades: 

EF07MA10 - Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a 
pontos da reta numérica. 

EF07MA11/ES - Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a 
relação entre elas e suas propriedades operatórias, incluindo a potenciação. 

EF07MA12/ES - Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais. 

EF07MA13 - Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 

Questão 25- O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida que leva em 
consideração três fatores de uma população: renda, educação e saúde. Observe as informações 
e resolva as questões. 



 
 

 

a) Qual desses países teve o maior IDH em 2015? E qual teve o menor IDH? 

 

b) Em 2015, quais desses países tiveram o IDH entre 0,750 e 0,800? 

 
 

 

c) Quais desses países tiveram o IDH maior que o do Brasil em 2015? 

 
 

 

Questão 26- Você e seus familiares têm o hábito de controlar as despesas mensais e de fazer 
economia? Economizar faz parte da rotina de muitas famílias que tentam reduzir as despesas 
para equilibrar o orçamento doméstico. 

Pensando nisso, a família de Paula adotou alguns hábitos simples, como diminuir o tempo de 
banho, reduzindo o consumo de água e de energia elétrica. Com isso, eles conseguiram 
economizar. 

Veja a seguir o controle dessas despesas em dois meses. 

 

 
Considerando as despesas da família de Paula, indicadas na página anterior, resolva as 
questões. 

a) Quantos reais essa família gastou em março e abril com a fatura de: 



 
 

b) Quantos reais essa família economizou em abril, em relação a março, no pagamento da fatura 
de: 

 
 
 

Questão 27- Calcule. 

a) 325,43 + 278,39 b) 469,21 - 297,14 

 

Questão 28- Antes de comprar um livro que gostaria de ler, Jorge está pesquisando em um site 
que compara o preço em diversas lojas. Observe. 

 

a) Em quais lojas Jorge poderá comprar esse livro gastando no máximo R$ 18,50? 

 

b) Escreva os preços obtidos na pesquisa em ordem crescente. 

• água? • energia elétrica? 

• água? • energia elétrica? 



c) Em qual loja você acha que Jorge deve comprar o livro? Explique por quê. 

 
 

 

 

 

 

 

Para responder a questão 29, analise as informações a seguir. 

Expressões algébricas 

Com essa expressão algébrica podemos, por exemplo, calcular a taxa de uma entrega cujo 
deslocamento é de 8 km. Observe. 

Considerando x = 8, temos: 3 + 1,25 ∙ 8 = 3 + 10 = 13. 

Assim, em uma entrega com 8 km de deslocamento, a taxa é de R$ 13,00. 

Chamamos expressão algébrica toda expressão em que há letras representando números. Essas 
letras são as variáveis, que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. 

O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado obtido quando substituímos cada 
variável por um número e realizamos os cálculos. No exemplo anterior, 13 é o valor numérico da 
expressão algébrica 3 + 1,25x quando substituímos x por 8. 

Agora, resolva a questão. 

 

Questão 29- Em cada item a seguir, escolha uma letra para indicar a variável e escreva uma 
expressão algébrica para representar: 

a) o triplo de um número.    

b) 10 menos o dobro de um número.    



Questão 30- Relacione cada polígono representado a seguir com a expressão algébrica 
correspondente ao seu perímetro. Para isso, associe a letra e o símbolo romano correspondente. 

Perímetro: soma de todos os lados da figura. 
 

 
 
 

 
 
 

HISTÓRIA 

Objeto de Conhecimento: Renascimento 

Habilidades: 

(EF07HI04) Identificar as principais características do Humanismo e do Renascimento e analisar seus 

significados. 

(EF07HI01/ES) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base 

em uma concepção europeia, identificando semelhanças e diferenças entre a modernidade europeia e as 

demais sociedades em outros territórios/ espaços. 

 
Antes de responder a atividade 1, leia a página 38 em seu livro de História. 

 
QUESTÃO 31- Leia o trecho abaixo. 

A partir do século XII, a Europa passou por profundas transformações. Entre elas se destacam o 

aumento populacional e as atividades comerciais, trazendo assim inúmeras transformações para a 

Europa. Dentre essas mudanças teremos o surgimento do Renascimento, que surgiu partir do 

século XIV na Itália, onde intelectuais, artistas e filósofos passaram a buscar no passado clássico 

grego e romano (principal fonte de inspiração) respostas para transformar os pensamentos da 

época e trazer mudanças significativas para a Europa. A península Itálica será o berço do 

Renascimento europeu. 

 
a) Onde e quando surgiu o Renascimento? 

 

b) Qual foi a principal fonte de inspiração dos artistas italianos renascentistas? 
 

c) O que foi o Renascimento? 
 

 

 
 

Antes de responder à questão 32, leia a página 39 (atenção especial ao 2º parágrafo) em 
seu livro de História. 

 
Questão 32- Leia atentamente os relatos a seguir: 



"O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como o 
espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento". 
“Experiência, mãe de toda a certeza. “Só o pintor universal tem valor.” 

 
São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor 
exalta compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o: 

 
(A) Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno. 
(B) Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média. 
(C) Humanismo, que traz como objetivo a valorização da figura humana. 
(D) Confucionismo, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. 

 
 

Questão 33- Leia o trecho e analise a figura abaixo. 

 
 

“A Última Ceia, obra-prima de Leonardo Da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico 
e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência.” 

ROMES, 2008. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a qual período histórico 
a obra acima pertence. 
(A) Iluminismo. 
(B) Renascimento. 
(C) Feudalismo. 
(D) Cruzadas. 

 

Leia a informação abaixo sobre as principais características do Renascimento e responda as 
questões 34, 35 e 36. 

 
Cultura renascentista 

Destacamos cinco características marcantes da cultura renascentista: 

Racionalismo - a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia 
ser explicado pela razão e pela ciência. 
Cientificismo - para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da investigação, 
observação e experiência científica. 
Individualismo – o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus 
talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito 
individual estava acima do direito coletivo. 
Antropocentrismo - colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do 
universo. 
Classicismo – os artistas buscam sua inspiração na Antiguidade Clássica greco-romana para 
fazer suas obras. 

 

Questão 34- Leia a frase do frade franciscano, Roger Bacon. 
 

“Parem de ser dominados por dogmas e autoridade; olhem para o mundo!” (Roger Bacon) 
 

a) A característica renascentista expressa nessa frase é o racionalismo. Explique com suas 
palavras o que foi o racionalismo. 

 

 



Questão 35- Explique o que foi o Individualismo, uma característica marcante do Renascimento. 

E apresente um exemplo de vida seu. 
 

 

 

 

Questão 36- Leia e responda: 

 
(...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada 

de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas 
principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas 
principais e com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da minha 
opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas duma 
maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e 
ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), 
a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem ser 
julgadas senão por matemáticos. (COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium) 

 
O aspecto a ser ressaltado no texto para exemplificar o Cientificismo moderno é 

 
(A) a fé como guia das descobertas. 
(B) a investigação e a pesquisa não eram importantes. 
(C) não se pode fazer experiência, seguir sempre os princípios bíblicos. 
(D) a importância da investigação, experiência e da observação. 

 
Leia o texto da página 41 em seu livro de História para responder à questão 37. 

 
Questão 37- Observe a pintura O Nascimento de Vênus, de Sando Botticelli, do período do 

Renascimento. São características presentes na obra: 

 

 
A) valorização do homem e da natureza. 
(B) valorização da crença medieval. 
(C) no Renascimento não teve valorização do homem. 
(D) crítica aos valores renascentista. 

 
 
 

 
Questão 38- Leia o texto da página 43 e observe a charge, para responder 

 
A igreja defendia a teoria geocêntrica, proposta pelo estudioso grego Ptolomeu, segundo a qual a 

Terra seria o centro do Universo e permaneceria imóvel. Em torno dela girariam todos os astros. 

Após observações astronômicas, o monge polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) propôs a teoria 

heliocêntrica, segundo a qual o Sol ocupa o centro do Universo e a Terra e os demais planetas 

giram em torno dele. 



 
 

De acordo com seus conhecimentos e os textos estudados, o que Galileu e o papa representariam 
nessa charge? 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Objeto de Conhecimento: Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil (Meio Ambiente e 

Sustentabilidade) Páginas do livro didático 36 á 49 

Habilidade: (EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias 

provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

 

 
Em nosso planeta, encontramos vários tipos de fontes de energia. Essas fontes podem ser 

renováveis ou esgotáveis. A energia solar e a eólica (obtida através dos ventos), por exemplo, 

fazem parte das fontes de energia inesgotáveis. Em contrapartida, os combustíveis fósseis 

(derivados do petróleo e do carvão mineral) possuem uma quantidade limitada em nosso planeta, 

podendo acabar caso não exista um consumo racional. 



 
 

 

Questão 39- O petróleo é a principal fonte de energia primaria do Brasil e no mundo. Através do 

princípio ativo dele outros combustíveis são criados nas refinarias. Cite alguns deles. 
 
 

 

Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos 

gases causadores do aquecimento global? 

(A) Gasolina. 

(B) Carvão mineral. 

(C) Querosene. 

(D) Vento. 

Questão 40- Observe a Charge abaixo e responda à questão a seguir. 
 
 
 

Questão 41- De que problema ambiental a charge trata e quais são as suas causas? 
 
 

 

 

 
 

 

Questão 42- Leia o texto produzido a seguir. 



... Podemos resumir assim de forma sintética as causas genéricas que levaram a aceleração da 

degradação ambiental a partir dos anos 1960 no Brasil: 

As teorias econômicas dos anos 1950 que preconizavam a maximização do benefício monetário, 

sem preocupação com a renovação de recursos. 

O predomínio do interesse privado do curto prazo sobre o interesse público de longo prazo. 

A planificação e a gestão fragmentária e setorial dos recursos naturais sem levar em conta suas 

interações com todos os níveis: ecológicos, social e econômico. 

A não inclusão do homem ao ecossistema... 

Com base no texto apresentado, assine a opção correta. 

( )As interações entre o níveis ecológico, social e econômico do Brasil não foram levadas em conta 

no planejamento e na gestão de recursos naturais do território. 

( )No Brasil, as teorias dos anos 1950 se preocuparam mais com a questão ambiental do que com 

os ganhos econômicos. 

( )Os governos não desenvolveram nenhuma ação concreta para evitar perdas ambientais no brasil. 

( )Houve participação intensa da população nos debates sobre a questão ambiental no Brasil. 

 

 
Formação territorial do Brasil (Formação e Regionalização do Território Brasileiro) Páginas 

do livro didático 52 a 61. 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e 

estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 

contemporâneas. 

EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias 

digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 

padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

 

 
TEXTO 1: A DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL 

A divisão regional oficial do Brasil passou por uma série de mudanças ao longo do século XX. 

Originalmente, elas foram baseadas no quadro natural como critério de regionalização. Ou seja, as 

regiões foram estabelecidas com base nos atributos naturais, sendo cada região uma unidade 

espacial com características singulares, distintas das demais. Assim, por exemplo, os Estados que 

compunham a região Norte em boa parte eram os recobertos pela Floresta Amazônica e que 

integram a grande região hidrográfica amazônica. Posteriormente, passaram a ser adotados outros 

critérios, como a semelhança da situação econômico-social. Desse modo, o Estado do Tocantins, 

criado em 1988, foi desmembrado de Goiás (que pertence à região Centro-Oeste) e integrado à 

região Norte. 

Até a aprovação da Constituição Federal de 1988, o Brasil ainda tinha os chamados Territórios. 

Essa foi a designação dada a certas unidades, como Amapá, Roraima e Rondônia, que não tinham 

autonomia político-administrativa. Todas as decisões tomadas sobre eles cabiam à União (governo 



federal ou nacional). Assim, Rondônia tornou-se Estado em 1981. Em 1988, o mesmo ocorreu com 

Amapá e Roraima, convertidos em Estados da federação. O arquipélago de Fernando de Noronha, 

que também era um território federal, foi incorporado ao Estado de Pernambuco em 1988. 

A divisão regional oficial do IBGE (vide abaixo) é formada por cinco grandes regiões. Ela é utilizada 

por esse órgão do governo federal para fazer levantamentos estatísticos. Os dados servem também 

como uma “radiografia ou raio-x” da situação econômico-social e espacial da população e permitem 

planejar políticas públicas e programas de desenvolvimento. Conforme essa forma de 

regionalização, o território brasileiro está dividido em cinco grandes regiões. 

Atualmente, a divisão político-administrativa compreende 26 Estados e um Distrito Federal, onde 

está Brasília, a capital do País. Além disso, existem, segundo dados do Censo do IBGE de 2010, 

5.565 municípios no País. 

Ao longo do tempo, diversos pesquisadores propuseram outras formas de regionalização, levando 

em conta, primordialmente, critérios socioeconômicos e os modos de organização espacial de cada 

conjunto – por exemplo, considerando a densidade técnica dos espaços (concentração de portos, 

aeroportos, telecomunicações, geração de energia etc.), o que pode gerar diferenças ou 

desigualdades entre os conjuntos regionais. São proposições lançadas para melhor apreender as 

complexas realidades regionais. 

Questão 43- O nome oficial do nosso país, o Brasil, é República Federativa do Brasil que como 

vimos tem um território bastante extenso e está dividido em unidades político-administrativas nas 

seguintes quantidades: 

Estados (quantos):   Distrito Federal (quantos):    

Municípios (quantos):  Capital política (nome):   

Questão 44- Observe a foto do mapa que enviarei no grupo do WhatsApp e lendo 

novamente o texto, responda: 

A- Identifique cada uma das regiões de acordo com os números: 
 

B- A maior das regiões em tamanho de território é o   _. A menor das regiões em 

tamanho de território é o   . 
 

 
C- Em qual das regiões fica a nossa capital – Brasília – DF?    

 

D- Em qual das regiões, fica o Estado do Espirito Santo e o município de Sooretama? 
 
 

 

Questão 45- Marque a alternativa que corresponde, respectivamente a maior região em extensão 

territorial. 

a) Norte 

b) Nordeste 

c) Centro Oeste 

d) Sudeste 
 
    e)Sul



CIÊNCIAS 

Objeto de Conhecimento: Máquinas térmicas e a história dos combustíveis e máquinas térmicas. 

Habilidade: EF07CI05- Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do 
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção 
e uso desses materiais e máquinas. 

 

 
Você sabe o é uma máquina térmica? 

As máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter energia térmica (calor) em energia 

mecânica (trabalho), sendo utilizadas principalmente como meios de transporte e nas indústrias. 

Podemos citar como exemplo os veículos automotores, a máquina a vapor e a turbina a vapor. O 

primeiro dispositivo que utilizava esse mesmo princípio de funcionamento foi a máquina de Herón, 

no século I d.C. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no século 

18, quando James Watt (1736 – 1819), em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência 

do que as que eram até então conhecidas. Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria e em 

larga escala, o que foi de enorme contribuição para a Revolução Industrial. Foi em 1804 que as 

máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção. A locomotiva a vapor, construída por 

Richard Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km/h, velocidade 

bem menor que a que estamos acostumados atualmente. Depois da locomotiva, vieram os carros, 

o primeiro foi produzido em 1885, pelo Engenheiro Alemão Karl Benz, e possuía motor a gasolina. 

História dos combustíveis 

A palavra combustível é originada da palavra latina “combustibile”, combustível é aquela 

substância que reage com um comburente, e a partir dessa reação produz energia na forma de 

calor, gases ou chamas. A fonte de energia mais antiga é a madeira. Essa atuação da madeira é 

registrada pela primeira vez na pré-história, onde a madeira em forma de lenha era utilizada para 

fazer fogueiras pelo Homo Erectus. 

Entre os séculos XVIII e XIX o combustível mais utilizado foi o carvão mineral. Ele se tornou um 

combustível indispensável para as indústrias, pois o carvão era responsável pelo funcionamento 

dos primeiros motores a vapor. A partir daí os combustíveis fósseis começaram a ser empregados 

na produção da gasolina e a partir da segunda guerra mundial o diesel seguiu a mesma tendência 

e começou a ser utilizado em maior escala. 

Os combustíveis fósseis são combustíveis originados a partir da decomposição de organismos 

animais e vegetais durante milhares de anos em camadas profundas do solo ou do fundo do mar. 

Algumas pesquisas indicam que atualmente o petróleo e derivados correspondem a 37% das fontes 

de energia utilizadas no Brasil hoje. Além do etanol, o gás natural também tem começado a ser 

utilizado amplamente como forma de energia. O gás natural é formado basicamente por metano. 

Porém, essa fonte de energia tem um inconveniente: a estocagem e transporte. 

Atualmente, todos os cientistas da área estão envolvidos em pesquisas para desenvolver fontes de 

energia alternativas que não tenham impacto ambiental nenhum, ou impacto ambiental muito baixo. 



Questão 46- Não conseguimos imaginar nossa vida sem tecnologia e seu avanço, pois o mesmo 

nos dá conforto e facilita muitas atividades realizadas em nosso cotidiano. Explique o que são 

máquinas térmicas e cite exemplos. 
 
 

 

 

 
 

Questão 47- O primeiro dispositivo que utilizava esse mesmo princípio de funcionamento foi a 

máquina de Herón, no século I d.C. Em que período se iniciou o uso das máquinas térmicas em 

grande escala? 
 
 
 
 

 

 
 

Questão 48- Foi em 1804 que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção. A 

locomotiva a vapor, construída por Richard Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma 

velocidade de 24 km/h, velocidade bem menor que a que estamos acostumados atualmente. Quais 

eram os tipos de combustíveis utilizados para estas máquinas térmicas? 
 
 

 

 

 

 

Questão 49- Os combustíveis e recursos energéticos modernos atuam diretamente nas seguintes 
atividades humanas: 

 

 

I. Produção de energia; 

II. Uso doméstico; 

III. Extrativismo vegetal; 

IV. Agricultura orgânica; 

V. Biotecnologia; 

VI. Produção Industrial. 

São corretas as afirmativas: 

A) I e II. 

B) I, II e VI. 

C) II, III e V. 

D) IV, V e VI 

 
 

Questão 50- A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de 

combustíveis fósseis. O protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão 

de CO2 e de outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso 

de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências: 

 
A) maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. 



B) aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. 

C) maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos. 

D) destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa. 

 
Questão 51- Os combustíveis fósseis começaram a ser empregados na produção da gasolina e a 

partir da segunda guerra mundial o diesel seguiu a mesma tendência e começou a ser utilizado em 

maior escala. Como ocorre o processo de formação e quais os principais tipos de combustíveis 

fósseis existentes? 
 

 

 
 

Questão 52- Os combustíveis fósseis são combustíveis originados a partir da decomposição de 

organismos animais e vegetais durante milhares de anos em camadas profundas do solo ou do 

fundo do mar. São exemplos de fontes energéticas de origem fóssil (combustíveis fósseis): 

A) carvão mineral, solar, petróleo. 

B) eólica, petróleo, gás natural. 

C) hidrelétrica, gás natural, nuclear. 

 
D) petróleo, carvão mineral, gás natural. 

 

 
Questão 53- Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil que, 

quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, óleo diesel, querosene, além 

de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. 

 

A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? 
 

 

I. Produção de energia; 

II. Uso doméstico; 

III. Extrativismo vegetal; 

IV. Agricultura orgânica; 

V. Biotecnologia; 

VI. Produção Industrial. 

 
A) Gás natural. 

B) Cana-de-açúcar. 

C) Carvão mineral. 

D) Petróleo. 

 
 
 



 

ENSINO RELIGIOSO 

 

Primeira semana 

Objeto de Conhecimento: Conhecimento; Auto Conhecimento; Conhecimento da realidade 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; 

-Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

- Conhece-te a ti mesmo. 

Leia as informações a seguir: 
 

 

 Muitas pessoas são como Filipe: têm receio de se conhecer. Muitas outras nem 
sabem que podem se conhecer melhor: 

No entanto, é necessário que cada um de nós conheça a si próprio, pois o 
autoconhecimento é o ponto de partida para o crescimento emocional, intelectual e espiritual. 

Desde o nascimento até o último dia de vida, cada pessoa passa por muitas 
transformações que alteram sua maneira de ver, sentir e julgar o que acontece consigo e com os 
outros. 

O ser humano é recentíssimo na Terra. É verdade que já descobriu e produziu muitas 
coisas, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. A cada dia ele descobre algo novo em 
relação a sua própria vida. Pedagogos, psicólogos e outros cientistas vivem estudando o ser 
humano. 

 

 
 
 



 
Cada ser humano precisa se conhecer melhor: saber como funciona seu próprio corpo, como é seu 

relacionamento com as pessoas, quais são seus reais valores, qual é seu caminho para a felicidade 

e o amor. Esse é um exercício diário, que ser o primeiro passo da humanidade para se aprimorar 

rumo à perfeição. 

Questão 54- O que você sabe sobre si mesmo? Primeiro, leia estas respostas: 
Agora complete: 
Sou   

 

a) Responda com suas palavras quais os seus reais valores? 
 
 

 

 

 
 



              Segunda semana 

 
Habilidades: Conhecimento; Auto Conhecimento; Conhecimento da realidade 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

- Reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que haja 

relações respeitosas entre as pessoas. 

 

Autoconhecimento 

Autoconhecimento ou conhecimento de si é a investigação de si mesmo; Ele envolve o uso da 
autoconsciência e o desenvolvimento da auto imagem. Também pode ser um projeto ético quando 
o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo, e 
consequentemente, um ser humano melhor. 

Reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que 

haja relações respeitosas entre as pessoas. 
 

Questão 55 

Nomecompleto:     

Nasceu em:  /  /  

Nome da sua cidade atual:       

Nome da sua música preferida:   

Nome do seu livro preferida:     

Nome do seu filme preferido:    

Nome dos programas de tv preferido:       

Nome de jogos que você gosta:      

O que você gosta de fazer?    

Nesse espaço escreva uma lembrança boa que aconteceu em sua vida. 

 

 

 

 

 



 

Terceira semana 

 

 
Habilidades: Conhecimento; Auto Conhecimento; Conhecimento da realidade 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

 

Reflita e confie no seu autoconhecimento 
 

 
 

Questão 56- Pensando na reflexão acima responda as questões: 

 
a) Qual o seu maior sucesso individual? Ou seja, o que você conseguiu conquistar sozinho com 

seu esforço? 

 
 

 

 
 

b) O que gostaria de mudar em você? 
 

 

 

 
 

c) Em que atividade você se considera muito bom? 
 

 

 

 



 

 

Quarta semana 

Conteúdos: Conhecimento; Auto Conhecimento; Conhecimento da realidade 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

 
Questão 57- Complete o texto com as palavras abaixo: 

Autoestima- autocontrole- confiantes- autoestima- felicidade-_ autocontrole-exterior- autoestima 

 

A  oscila de acordo com nossos sentimentos diante das situações. 

Algumas  pessoas são mais  de si, mais estáveis emocionalmente 

porque tem autoconhecimento. 

Algumas pessoas são inseguras, se desesperam quando algo acontece porque não tem 

autocontrole e nem  . 

O que faz com que uma pessoa consiga ter  sob suas emoções 

é o autoconhecimento. 

E se você não se conhece não tem como acreditar em sua própria  . 

O autoconhecimento é fundamental para desenvolver o  próprio fortalecer a 

autoestima. 

É muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre no                 

Quando uma pessoa está bem com ela mesma você percebe isso pelo brilho em seu olhar, o 

  em seu rosto, a paz em seu espírito. 

 



 


