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LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto de Conhecimento: MEMES E CHARGES, FIGURAS DE LINGUAGEM (EUFEMISMO, IRONIA, 
ALITERÇÃO E ASSONÂNCIA) 

 
Habilidades: 

(EF08LP02/ES) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes 

a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato com a 

informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes, considerando a 

proposta editorial dos veículos em que circulam e a sua natureza. 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, eufemismo, antítese, 

aliteração, assonância, dentre outras. 

 
 
 
 

 
 “O Meme é gênero textual caracterizado pela 

associação de uma imagem e uma frase, que 

geralmente significam e ressignificam o contexto 

social. A característica principal do Meme é 

justamente a possibilidade de ser recriado por 

qualquer um e a qualquer momento. Contudo, os 

Memes são qualquer tipo de informação, ideia ou 

conceito, os quais poderão ser transmitidos de um 

local para outro de forma rápida. 

Nos últimos anos, essa nova linguagem tem 

circulado de forma recorrente na esfera 

virtual/digital, principalmente em aplicativos como 

WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, e 

também em revistas, jornais, TV, sempre 

relacionado com brincadeiras, jogos, piadas, 

comportamentos ou ideias que se espalham de 

forma viral a velocidade da internet. 
Disponível: https://www.facebook.com/MonalisaDepressiva/ 

 

 

FIQUE LIGADO!!! Por definição, o termo vindo do francês, charge, significa carga e pode ter o 

https://www.facebook.com/MonalisaDepressiva/


 

 
 

www.ivancabral.com 

peso de um editorial sintetizado em um desenho. 

Os autores definem a charge como um cartoon cujo 

objetivo é a crítica humorística imediata à notícia, 

constituindo -se assim em elemento jornalístico 

opinativo. O chargista usa da arte para reconstruir 

o fato a sua maneira, apropriando -se dele e, quem 

sabe, elaborando -o da maneira que o leitor gostaria 

de ver. O surgimento do desenho, aliado ao texto 

na imprensa escrita, precede a fotografia e era o 

recurso mais viável na época para ilustrar o que se 

contava. 

Ivan Cabral, que é mestre em Educação e chargista, alia o 

humor gráfico à formação intelectual do leitor. Disponível em 

 

 

Atividades 

1ª Semana 
 

Questão 1. A charge abaixo é uma crítica: 
 

 
a) Ao aumento das contas de gás, eletricidade e combustível. 
b) Ao desproporcional crescimento do salário mínimo, sempre inferior aos gastos com serviços 
básicos. 
c) A diminuição do salário mínimo, na maioria para a maioria dos trabalhadores. 
d) Ao aumento abusivo de serviços básicos e a estagnação do salário mínimo. 

 

Questão 2. A charge abaixo faz referência ao aumento persistente e generalizado no valor dos 

preços com a consequente redução do poder aquisitivo da moeda. A isso chamamos 

 

http://www.ivancabral.com/


a) Inflação 
b) Deflação 
c) Desvalorização 
d) Diminuição do poder aquisitivo 

 

Questão 3. A conclusão que se pode tirar da situação desta charge é 
 
 

 

a) Quem espera sempre alcança 
b) Nem sempre as coisas acontecem como planejamos 
c) Na vida nos deparamos com obstáculos intransponíveis. 
d) Devagar se vai longe. 

 

2ª Semana 

Observe a figura 1 e 2. 

FIGURA 1 FIGURA 2 

Disponível: Fonte: Google Imagem a partir da 

busca “meme do caixão” 
 
 

A figura 2 trata-se do meme inglês Dancing Coffin, que viralizou no Brasil como “meme do 

caixão”. Sobre ele responda: 

Questão 4. Por que esse meme popularizou-se tanto no Brasil? 
 
 

Questão 5. A qual fato está relacionado? 
 
 



3ª Semana 

Figuras de Linguagem 

 Eufemismo 

 Ironia 

 Aliteração 

 Assonância 

Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas 

dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto permitem uma plurissignificação do 

enunciado. 

 Eufemismo é a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou 

agradável e menos agressivo. É bastante utilizado em contextos que exigem moderação 

ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos 

provocantes. 

Exemplos: 
Ricardo é um boa-vida, não tem jeito. 
(Ricardo é um vagabundo.) 
Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. 
(Pessoas velhas.) 
Reconheço que minha filha é estressada com as pessoas. 
(É grosseira.) 

 

 Ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. 

Pode também ser entendida como uma zombaria. Em ambos os casos, para ser 

identificada, ela depende do contexto (da situação) e do conhecimento do interlocutor. 

Na linguagem oral, os gestos do enunciador também são importantes para o seu 

entendimento. 

Exemplo 1 
Contexto: Laura empurra Giovana para entrar primeiro no ônibus. 
Fala irônica de Giovana: Você é mesmo muito gentil! 
Portanto, quando Giovana diz que Laura é muito gentil, na verdade, ela tem a intenção de dizer o 
contrário. 

Exemplo 2 
Contexto: Pablo é um homem musculoso, e Leandro diz que vai bater nele. 
Fala irônica de Pablo: Estou morrendo de medo de você! 

 

Questão 6. Leia o texto abaixo 

https://www.portugues.com.br/gramatica/figuras-estilo-ou-linguagem.html
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/figuras-linguagem.htm


 
 

Disponível em: <http://comicsgarfield.blogspot.com/>. Acesso em: 03 dez. 2010. (P090559ES_SUP) 

 

Nesse texto, o tom irônico está presente 
 

a) Na primeira observação do menino. 
b) Na expressão concentrada do gato. 
c) No que o menino acha da natureza. 
d) No que o gato pensou sobre os sapatos. 

 
Questão 7. Leia o texto abaixo. 

 
AS DUAS NOIVAS 

O ônibus parou e ela subiu. Ele se encolheu, separando-se da outra, as mãos enfiadas entre 

os joelhos e olhando para o lado – como se adiantasse, já tinha sido visto. A noiva sorriu, 

agradavelmente surpreendida: 

Mas que coincidência! 

E sentou-se a seu lado. Você ainda não viu nada – pensou ele, sentindo-se perdido, ali entre 

as duas. Queria sumir, evaporar-se no ar. Num gesto meio vago, que se dirigia tanto a uma como 

a outra, fez a apresentação com voz sumida: 

— Esta é minha noiva... 

— Muito prazer – disseram ambas. 

Fonte: Sabino, Fernando. Obra Reunida. Volume III, Editora Nova Aguilar S.A. – Rio de Janeiro, 1996, p. 148.Com 

cortes. 

No texto, a ironia está no fato de que as moças 

a) Se conheciam. 
b) Se cumprimentaram. 
c) Falaram ao mesmo tempo. 
d) Noivaram com o mesmo rapaz. 

 

 Eufemismo é a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou 

agradável e menos agressivo. É bastante utilizado em contextos que exigem moderação 

ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos 

provocantes. 

Exemplos: 

http://comicsgarfield.blogspot.com/
https://www.portugues.com.br/gramatica/figuras-estilo-ou-linguagem.html


Ricardo é um boa-vida, não tem jeito. 
(Ricardo é um vagabundo.) 
Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. 
(Pessoas velhas.) 
Reconheço que minha filha é estressada com as pessoas. 
(É grosseira.) 

 

Leia a tira a seguir para responder as questões 8 e 9 
 
 
 

 
Questão 8. Observe o primeiro quadro, qual personagem está ofendendo a outra? Que palavras 

ela utiliza para isso? 
 
 

 
 

Questão 9. O que a resposta da outra personagem demonstra com relação a essa ofensa? 
 
 

4ª semana 

 Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas 

consonantais ou sílabas, para remeter a um som e estabelecer efeitos sonoros específicos 

no texto. Trata-se de um recurso linguístico muito utilizado em poemas ou letras de música, 

mas também pode ocorrer em textos em prosa. 

Observe os exemplos abaixo: 

“A brisa do Brasil beija a balança.” 
 

Note a repetição do fonema /b/. 
(Castro Alves, em Navio Negreiro) 

 Assonância promove repetições de sons vocálicos, especialmente as sílabas tônicas. 
Veja o exemplo: 

Sugar Cane Fields Forever 
 
[…] Sou um mulato nato 
No sentido lato 
Mulato democrático do litoral […] 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/figura-de-linguagem.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/silabas.htm


IGREJINHA VELHINHAS TARDINHAS CORCUNDINHAS 

Observe os sufixos dos diminutivos abaixo. 
 

Questão 10. Qual é a vogal tônica que se repete nesses diminutivos?    

Questão 11. Qual é o efeito de sentido do emprego desses sufixos no contexto? Explique. 
 

Questão 12. Leia o trecho da música Águas de março, de Tom Jobim, e marque a alternativa que 
corresponde à figura de linguagem que se destaca no trecho. 

“É pau, é pedra, é o fim do caminho”. 

a) Aliteração 

b) Pleonasmo 

c) Onomatopeia 

d) Assonância 

 

ARTE 

Objeto de Conhecimento: Materialidade. Processo de criação. Artes visuais, dança, música e 

teatro. Patrimônio cultural material e imaterial. 

Habilidades: 

EF15AR25-05/ES- Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial (acentuando as obras 

artísticas que utilizam novas tecnologias), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas 

matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF15AR4-04/ES- Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Ademais, investigar e 

manipular diferentes materiais (tinta, argila, sucata, cola, materiais naturais, etc.) e meios (tela, papel, tecido, 

madeira, aço, etc.), levantando hipóteses, fazendo e refazendo formas para transformar a matéria 

trabalhada. 

EF15AR05-04/ES- Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, incluindo a produção de cordéis, xilogravuras, 

ilustrações, pinturas, mosaicos, cerâmica, esculturas, instalações, fotografia, entre outros. 

Pintura corporal 

A pintura corporal é bastante utilizada entre os indígenas brasileiros , com os mais variados 

motivos gráficos .Porem cada povos tem a sua própria linguagem e significados para a pintura 

.Em alguns grupos por exemplo , ela pode indicar a categoria social a que o indivíduo pertence, 

sendo diferente conforme o sexo ou idade .Além dos indígenas brasileiros , muitas outras 

culturas usam o corpo como suporte para pintura para se expressar ritual ,social ou 

esteticamente .Na sociedade atual , por exemplo ,o corpo e um meio pelo qual muitos jovens 

expressam ideias ,sentimentos e marcam posições , com tatuagens , maquiagens e tintura no 

cabelo. 



 
 

Questão 13- Responda as questões abaixo. 

O índio pinta o corpo para 

a) Não ser identificado por outra tribo. 

b) Expressar a vaidade pessoal. 

c) Atrair os deuses e não deixar que ele var embora. 

d) Distinguir as crianças dos adultos. 

Questão 14- Marque a alternativa certa. 

A produção artística indígena tem como o objetivo de: 

A) Embelezar as pessoas da tribo nos rituais. 

B) Fabricar os utensílios e adereços que os índios necessitam ao seu dia -a dia. 

C) Realizar pintura corporal para identificar a tribo representando as tradições da 

comunidade. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

Questão 15- Os jovens da atualidade usam tatuagem para: 

a) Expressar ideias e sentimentos. 

b) Mostrar que está revoltado com a sociedade. 

c) Ficar parecido com o índio. 

d) Mostrar que está na moda. 

A fase marajoara 



 
 

 

Texto I Texto II 

  

 
Questão 16- As duas imagens abaixo são produções que tem a cerâmica como matéria – prima. 

A obra estrutura vertical dupla se distingue da urna funeral marajoara ao 

a) evidenciar a simetria na disposição das peças. 

b) materializar a técnica sem função utilitária. 

c) integrar o suporte em sua contribuição. 

d)abandonar a regularidade na composição 

 

 
 

Olá alunos; 

LÍNGUA INGLESA 

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: Práticas de compreensão e produção escrita que promovam a 

reflexão pós-leitura. Interpretação de texto 

Habilidade: (EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas 

apresentadas sobre o mesmo assunto. 

Você sabia? 

A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos Estados 
Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação passatempos. O nome "tirinha" 
remete ao formato do texto, que parece um "recorte" de jornal. Um dos pioneiros na criação da tira 
foi o americano Bud Fisher, autor da tira Mutt e Jeff. A princípio, as tiras tinham uma diagramação 
padrão de 30 cm de largura por 10 cm de altura. Porém, com o tempo, muitos desenhistas ousaram 
bastante e produziram tiras muito criativas com diagramação diversificada. É comum encontrarmos 
tiras na vertical, bem como com um número de quadros superior a seis (6), ou mesmo desalinhadas. 
No entanto, o mercado americano é tão formal que, caso um desenhista brasileiro fosse convidado 
a publicar suas tiras em um jornal, ele teria que limitar-se ao padrão clássico exigido por esse 
periódico. 

 

Questão 17- Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2: No primeiro quadrinho, Jon 
apresenta três personagens da sua história. Identifique esses personagens: 

 
A) A house, a dog and a cat. 
B) A time, a house and a cat. 
C) A man, a dog and a cat. 
D) A man, a dog and house. 

 
 

 

 
2ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Práticas de compreensão e produção escrita que promovam a 

reflexão pós-leitura. Interpretação de texto. 

 

 
Habilidade: (EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas 

apresentadas sobre o mesmo assunto. 

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- Qual o gênero textual citado no informativo? 
 
A) Magazine cover 



B) Fable 
C) Poem 
D) Comic strip 

 
3ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Linguagem de redes sociais–mídias- Produção de diferentes tipos de textos. 

Habilidade:(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, 

tweets, reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso de estratégias de escrita 

(planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do planeta) 

Você sabia?? 

Uma página de rede, página de web ou página web (em inglês, web page ou webpage) é uma 

coleção  específica  de  informações  fornecidas   por   um site e   exibidas   a   um usuário em  

um navegador web. Um site geralmente consiste em muitas páginas web ligadas de maneira 

coerente. O nome "página web" é uma metáfora de páginas de papel encadernadas em um livro. 

Questão 19- Agora responda: Qual é o assunto central da página de internet abaixo? 
 
 
 

A) Soccer 
B) Music 
D) Coronavirus pandemic 
D) Party 

 

4ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Linguagem de redes sociais–mídias- Produção de diferentes tipos de textos. 

Habilidade: (EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, 

tweets, reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso de estratégias de escrita 

(planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do planeta) 

 
 
As "ferramentas de mídias sociais" são sistemas projetados para possibilitar a interação social a 
partir do compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais diversos formatos. 
Eles possibilitaram a publicação de conteúdos por qualquer pessoa, baixando a praticamente zero 

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


o custo de produção e distribuição ao long tail - antes esta atividade se restringia a grandes grupos 
econômicos. 

Elas abrangem diversas atividades que integram tecnologia, interação social e a construção de 
palavras, fotos, vídeos e áudios. Esta interação e a maneira na qual a informação é apresentada 
dependem nas várias perspectivas da pessoa que compartilhou o conteúdo, visto que este é parte 
de sua história e entendimento de mundo. 

 

 

 
 

Questão 20- A partir da análise dos elementos verbais e não verbais desta ilustração, podemos 
concluir que se trata de: 

 
A) uma postagem do Instagram 
B) uma postagem do Youtube 
C) uma postagem do Facebook 
D) uma postagem do Snapchat 

 
 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de Conhecimento: Voleibol 

Habilidade: (EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto 

nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica. 

Fundamentos do voleibol 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Long_tail


  
 

Posição de expectativa: 
É a postura adotada pelo aluno que o permita agir prontamente assim que a situação exigir em 
condições ideais de velocidade e qualidade de movimento. 
Deslocamento: 
São as movimentações específicas necessárias para o emprego dos fundamentos a situações de 
jogo 

Toque: 
Considerado o elemento mais característico e preciso do jogo de voleibol, o toque pode ser 
utilizado para a recepção, o levantamento, a defesa e até mesmo para o ataque 
Manchete: 
Ação eminentemente defensiva, utilizada nos fundamentos recepção e defesa, além do 
levantamento, em situações de necessidade. 
Saque: 
De acordo com os diferentes tipos de execução o saque pode ser utilizado para um dos seguintes 
objetivos: 
* Colocar a bola em jogo 
* Dificultar ao máximo a recepção adversária 
* Conseguir o ponto direto 
Recepção: 
Tem funções inversamente proporcionais ao saque, ou seja: 
* Evitar o ponto do adversário 
* Proporcionar uma maior facilidade para a finalização da jogada ofensiva. 
Levantamento: 
Normalmente é o segundo toque da equipe, usado para a preparação do ataque e é realizado 
preferencialmente através do toque, por este ser mais preciso e pelo fato do levantador estar 
mais próximo com os braços elevados da mão do atacante (BIZZOCHI, 2004). 

Ataque: 
Fundamento responsável pela finalização da maioria dos rallys. O ataque pode ser realizado 
através de golpes potentes, podendo ser em diagonal ou na paralela; pode ser feito através de 
largadas; ou por ataques de meia força. 
Bloqueio: 
Compõe, junto com a defesa, o sistema defensivo da equipe. Tem importante função para a 
equipe, não só na conquista dos pontos, como também por diminuir a área do atacante, além de 
amortecer ações ofensivas, facilitando o trabalho da defesa. 
Defesa: 
Componente do sistema defensivo tem sua importância fundamentada por impedir o ponto do 
adversário. Na maioria das vezes, o jogador de defesa está em flagrante desvantagem em 
relação ao atacante adversário. 

 
De acordo com o texto marque a alternativa correta: 

Questão 21- É a postura adotada pelo aluno que o permita agir prontamente assim que a 
situação exigir em condições ideais de velocidade e qualidade de movimento. 



a) Toque 
b) Defesa 
c) Posição de expectativa 
d) Deslocamento 

 
Questão 22- Compõe, junto com a defesa, o sistema defensivo da equipe. Tem importante 
função para a equipe, não só na conquista dos pontos, como também por diminuir a área 
do atacante, além de amortecer ações ofensivas, facilitando o trabalho da defesa. 
a) Bloqueio 
b) Defesa 
c) Deslocamento 
d) Ataque 

 
Questão 23- De acordo com os diferentes tipos de execução o saque pode ser utilizado 

para alguns objetivos. Quais são? 
 

 

 

 
 

Questão 24- Descreva o fundamento ataque. 
 

 

 

 

 
 
 

 

MATEMÁTICA 

Objetos de Conhecimento: 

Valor numérico de expressões algébricas. Associação de uma equação linear de 1.0 grau a uma 
reta no plano cartesiano. Sistema de equações linear do 1º grau: resolução algébrica e 
representação no plano cartesiano. Equação polinomial de 2.0 grau do tipo ax2 = b 

 

Habilidades: 

EF08MA06/ES - Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações e noções de fatoração e 
produtos notáveis. 

EF08MA07 - Associar uma equação linear de 1.º grau com duas incógnitas a uma reta no plano 
cartesiano. 

EF08MA08 - Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam 
ser representados por sistemas de equações de 1.º grau com duas incógnitas e interpretá-los, 
utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

EF08MA09 - Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2.º grau do tipo ax² = b. 



Analise o texto abaixo para responder às questões 25 e 26. 

 

Expressões algébricas 

Sabemos que os aplicativos de transporte privado surgiram como uma alternativa de meio de 
transporte urbano. Veja a seguir informações sobre os valores cobrados nas viagens em um 
desses aplicativos. 

 

 
 

Observe como podemos representar o preço de uma viagem usando esse aplicativo por meio de 
uma expressão algébrica: 

 

 
Em uma expressão algébrica, as letras representam números e são chamadas de variáveis. Na 
expressão 3 + d + 0,2t, temos que d e t são as variáveis. 

Por exemplo, considere uma viagem realizada por meio desse aplicativo, em que a distância 
percorrida foi de 8 km e o tempo de deslocamento foi de 14 min. 

Para obter o preço cobrado por essa viagem, temos de calcular o valor numérico da expressão 
algébrica para d = 8 e t = 14, ou seja, substituir em 3 + d + 0,2t as variáveis d por 8 e t por 14. 

3 + 8 + 0,2 ∙ 14 = 3 + 8 + 2,8 = 13,8 

Assim, o preço cobrado por essa viagem é de R$ 13,80. 

 

Questão 25- Com base na situação apresentada na página anterior, calcule o preço de uma 
viagem de: 



 
 

Questão 26- A expressão algébrica a seguir representa o preço de uma viagem, em reais, 
usando um desses aplicativos. 

 

 

 
a) Quantos quilômetros foram percorridos em uma viagem cujo preço foi R$ 25,00, realizada em 
30 min? 

 

b) Em quantos minutos foi realizada uma viagem de 10 km cujo preço foi de R$ 17,00? 

 

c) Considere uma viagem cujo preço foi de R$ 30,00 indique uma opção de distância (em 
quilômetros) e tempo (em minutos) para essa viagem. 

 
 
 

 
 

a) 12 km em 26 min. b) 9 km em 18 min. 



a) x + 3 para x = 5 c) 2x + 3 para x = 4 c) x + 7 para x = 10 

 
 
 
 

 

Questão 27- Calcule o valor numérico das expressões. 

 

Questão 28- Uma empresa de confecção assume um custo mensal fixo de R$ 10.000,00 para o 
pagamento de algumas despesas com funcionários e impostos, além do custo de R$ 2,00 para 
cada camiseta produzida. 

O custo mensal para essa empresa pode ser dado pela expressão algébrica: C = 10.000 + 2x, 
em que C é o custo mensal, em real, e x é o número de camisetas produzidas. 

Agora, responda: 

Qual é o custo para a empresa no mês em que eles fabricaram 1.000 camisetas? 

 

HISTÓRIA 
 

 

Objeto de Conhecimento: Primeira Revolução Industrial e Segunda Revolução Industrial, a emergência de 

novas potências no século XIX. 

Habilidade: (EF08HI03/ES) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas, identificando os impactos ocorridos no Brasil e na província do Espírito Santo com o advento das 
Revoluções Burguesas na Europa e, posteriormente, na América. 

Antes de responder leia as páginas 12 a 17/ 220 a 223 em seu livro de História. 

Leia o texto abaixo para responder as questões 29 e 30. 

Revolução Industrial 

Revolução Industrial foi iniciada na segunda metade do século XVIII e causou profundas 

transformações para a humanidade, por meio do surgimento da indústria e do capitalismo (novo 

sistema econômico). Por Revolução Industrial, as ciências humanas compreendem como o período 

de grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade 

do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para outras partes do mundo, 



como a Europa ocidental e os Estados Unidos. Assim, surgiu a indústria, e as transformações 

causadas por essa possibilitaram a consolidação do capitalismo. A economia, a nível mundial, 

sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já 

que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à 

exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva 

aumentou. A principal fonte de energia usada nesse período era o carvão mineral. 

(https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm) 

Questão 29- Explique o que foi a Revolução Industrial. Em qual país teve início? 
 
 

 

 

 
 

Questão 30- Qual era a fonte de energia usada nesse período nas fábricas? 
 
 

 

 

 

 

Questão 31- Leia a informação abaixo. 

A Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que 

transformou o estilo de vida da humanidade. 

As primeiras máquinas que surgiram voltavam-se, principalmente, para atender as necessidades 

do mercado têxtil da Inglaterra. Sendo assim, grande parte das primeiras máquinas criadas veio 

com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Essas máquinas teciam fios em uma 

velocidade muito maior que a  do processo  manual, e  podemos destacar  algumas delas,  como 

a spinning frame e a water frame. Com o tempo e à medida que os grandes capitalistas foram 

enriquecendo, o lucro de suas indústrias começou a ser revertido em investimento para o 

desenvolvimento das estradas de ferro, por exemplo. O surgimento da locomotiva e da estrada de 

ferro permitiu que as mercadorias pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior 

quantidade. Isso aconteceu porque o lucro da indústria inglesa era tão alto que permitiu a 

diversificação dos investimentos em outros segmentos. 

a) As primeiras máquinas que surgiram nesse período, era para atender qual tipo de produção no 

mercado inglês? 
 

 

b) Com o lucro obtido na produção de roupas, em quais setores os capitalistas iram investir para 

dar continuidade ao crescimento econômico da Inglaterra? 
 

 

 

 

Leia as informações abaixo para responder as questões 32 e 33. 

Texto 1 

Antes da industrialização, o mundo vivia com os dois tipos de produção: artesanal e manufaturas. 

Nessas etapas poucas pessoas ou apenas um só indivíduo realizavam todas as etapas da 

produção. Desde a matéria-prima até a produção do produto final. Com a industrialização surgiu 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm


um novo grupo de trabalhadores: os operários. Nesse mesmo período, uma importante etapa de 

trabalha nasce: a divisão do trabalho, que corresponde à especialização de tarefas com funções 

específicas, com finalidade de dinamizar e otimizar a produção industrial. Esse processo produz 

eficiência e rapidez ao sistema produtivo. A especialização delimitada de funções e tarefas nas 

etapas produtivas industriais é derivada, principalmente, do crescimento do comércio, do 

capitalismo e impulsionada pela intensificação da produção industrial. A divisão do trabalho faz com 

que o trabalhador adquira, com a tarefa repetitiva, uma agilidade maior e com isso fique “treinado” 

na execução de seus movimentos, provocando assim uma diminuição no tempo gasto, o resultado 

é o aumento da produção em todo período de trabalho. A divisão do trabalho favorece a vida em 

sociedade, pois cada indivíduo tem sua função na estrutura social, desempenha algo que é 

necessário e útil para si e para as outras pessoas. 

(https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/divisao-trabalho.htm) 

Texto 2 

Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, 

outro o endireita, um terceiro corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a 

colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar 

um alfinete está dividida em aproximadamente dezoito operações distintas. Trabalhando desta 

maneira, dez pessoas conseguiam produzir entre elas mais de quarenta e oito mil alfinetes por dia. 

Assim, pode-se considerar que cada uma produzia 4.800 alfinetes diariamente. Se, porém, 

tivessem trabalhado independentemente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para 

este ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar vinte alfinetes por 

dia, e talvez nem mesmo um. (SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: abril) 

 

 
Questão 32- Responda: 

a) Quais os tipos de produção que a humanidade passou antes da industrialização? 
 
 

 

b) A produção artesanal ainda existe nos dias atuais, dê um exemplo de produção artesanal na 

atualidade. 
 
 

 

 

c) Explique porque a divisão do trabalho foi e continua sendo importante para a industrialização. 
 
 

 

 

Questão 33- Leia com atenção a charge. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/divisao-trabalho.htm


 
 

A charge retrata uma situação decorrente da Revolução Industrial. Sobre essa situação, analise 

as seguintes afirmações: 

(A) No processo de produção, os operários foram submetidos a intensa divisão do trabalho e em 

cada seção da fábrica, controlavam tanto a qualidade da matéria-prima, quanto do produto final 

que ia para o mercado consumidor. 

(B) Houve intensa exploração do trabalho artesanal, em um contexto no qual cada trabalhador 

não tinha o direito de conhecer todo o processo de produção. 

(C) Os operários, em cada seção da fábrica, não controlavam a qualidade da matéria-prima, 

quanto do produto final que ia para o mercado consumidor. 

(D) O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo 

por parte do operário em cada setor de trabalho. 

 
Leia o texto para responder as questões 34 e 35. 

 
O que foi a Segunda Revolução Industrial? 

A Segunda Revolução Industrial foi uma continuidade 

do processo iniciado em 1760 (século XVIII, Primeira 

Revolução Industrial). A Segunda  Revolução 

Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, 

entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim do Segunda 

Guerra  Mundial,  entre  1939  e  1945.  Essa  fase   

da Revolução Industrial representa o início de um novo 

período   da   industrialização,   vivida   inicialmente na 

Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. Mais uma vez as técnicas, máquinas, 

organizações sociais e meios de produção estavam sendo elevados a novos patamares. Acontece 

que agora os protagonistas mudaram. Se antes o elenco principal da trama eram ferro, carvão e 

energia a vapor concentrados na Inglaterra, agora são o aço, o petróleo e a eletricidade espalhados 

por países como EUA, França, Alemanha, Japão, Rússia e a própria Inglaterra (século XIX). Para 

esses países conseguirem mercado consumidor foi necessário a implantação do imperialismo (uma 

nova forma de colonização) na Ásia e na África, que tinha como objetivo principal a busca de novos 

mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. 

Questão 34- Diferencie a Primeira da Revolução Industrial da Segunda Revolução Industrial. 
 
 

 

 

 

Questão 35- A industrialização acelerada de diversos países, ao longo do século XIX, alterou o 

equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial emergiu 

o Imperialismo, cuja característica marcante foi a 

https://beduka.com/blog/materias/historia/resumo-da-revolucao-industrial/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-revolucao-industrial.htm


(A) substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. 

(B) busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos 

países industrializados. 

(C) manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas. 

(D) procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa. 

 
Questão 36- A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo 

desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos 

principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda 

revolução industrial, aponte a alternativa abaixo que está incorreta em relação a obtenção da 

principal fonte de energia, 

(A) Petróleo. 

(B) Energia elétrica. 

(C) Aço. 

(D) Carvão. 

 
 

 
GEOGRAFIA 

Objeto de Conhecimento: Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 

(Aspectos Demográficos); Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais; (Migrações, 
Refugiados e Diversidade). 

Habilidades 

(EF08GE03/ES) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características 

da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial) e, posteriormente, comparar os 

dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento populacional do estado, região ou país. 

(EF08GE04/ES) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e 

forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região, 

compreendendo e utilizando os conceitos de estado, nação, território, governo, e país na compreensão de 

conflitos contemporâneos. 

 

 
Utilize as páginas 48 a 59 do livro didático para responder às questões a seguir. 



 

Questão 37- Leia o trecho a seguir. 

“O ato de migrar está presente na vida do ser humano desde os tempos remotos, principalmente 

quando estes eram nômades”. 

A migração pode ser definida como: 

(A) A entrada de migrantes em um determinado país. 

(B) O deslocamento populacional pelo território de um país. 

(C) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 

crescimento populacional. 

(D) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 

 

 
Questão 38- Considere o texto e o mapa, que abordam a imigração no Brasil contemporâneo. 

Os venezuelanos chegam ao Brasil fugindo da crise econômica intensa instalada no país vizinho. 

De 2015 a junho deste ano, 56,7 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal. Nesse período, 

35,5 mil pediram refúgio e 11,1 mil solicitaram residência no Brasil. Em abril, o governo deu início 

a um processo de distribuição de imigrantes venezuelanos concentrados na Amazônia para outras 

unidades da federação, no chamado processo de interiorização. 

 
Metade dos imigrantes da Venezuela já deixou o Brasil, Jornal do Brasil, Nacional, 18 jul. 2018, p.4. 

Adaptado. 

 
Essa chegada de imigrantes venezuelanos ao Brasil ocorre pelo seguinte estado (observe no mapa, 

que o estado está em cinza mais escuro): 

(A) Amazonas. 

(B) Acre 

(C) Roraima 



(D) Pará 

Questão 39- Observe o mapa abaixo. 
 

 
 
 

Considere as afirmações abaixo, sobre a questão dos refugiados. 

I   -  Os  refugiados  procuram  principalmente  países  considerados  ricos  e  desenvolvidos.       

II  -  Estados  Unidos,  Alemanha  e  França  são   os  países  que   mais  recebem   refugiados.  

III - O maior número de refugiados localiza-se em países da África e da Ásia. 

Quais estão corretas? 

A ( ) Apenas a I. 

B ( ) Apenas a III. 

C ( ) I e II. 

D ( ) I, II e III. 

Questão 40- A imagem abaixo representa um ato muito comum recorrente em países da Europa 

que fazem parte da União Europeia. Este ato é intitulado por XENOFOBIA. A partir da videoula 

assistida e da leitura realizada no livro didático, explique o significado do termo em destaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilize as páginas 88 a 101 do livro didático para responder às questões a seguir. 



Questão 41- Quais são os critérios mais comuns de regionalização do continente americano? 
 
 

Questão 42- Observe o mapa e responda. 
 
 
 
 
 

 

 
A) A regionalização do mapa se baseia em qual critério? 

 
 

B) Que porção do continente está indicada com cinza claro? 
 
 

C) Que porção do continente está indicada com cinza escuro? 
 
 

Questão 43- O continente americano mostra grande variação climática em sua extensão, com 

características de vegetação também muito variada. Isso se deve a fatores naturais como: 

(A) diversidade de solo. 

(B) grande extensão territorial. 

(C) diversidade de altitudes. 

(D) pequenas faixas de terra. 

Questão 44- A Cordilheira dos Andes se estende desde a Venezuela até a Patagônia, alcançando 

aproximadamente 8000 km de extensão, caracterizando a paisagem do Chile, Argentina, Peru, 

Bolívia, Equador e Colômbia, também conhecidos como países Andinos. A cordilheira dos Andes 

localiza-se 



(A) na Ásia. 

(B) na América do Sul. 

(C) na Europa. 

(D) na América do Norte. 

 

 
CIÊNCIAS 

Objeto de Conhecimento: Transformação de energia e cálculo de consumo de energia elétrica. 

Habilidades: 

 Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) 
de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, 
sonora e mecânica, por exemplo).

 Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio 
equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo 
doméstico mensal.

Transformação de energia elétrica 

Existem diferentes tipos de energia e quase todas, tem origem na energia solar, a energia 
armazenada nas moléculas que formam o petróleo por exemplo, é de energia solar, na combustão 
da gasolina e outros derivados do petróleo, essa energia é liberada em forma de energia térmica, 
que é transformada em energia cinética (movimento), ou energia elétrica. A água, os diferentes 
tipos de solo absorvem quantidades de energia solar, por isso o aquecimento em diferentes pontos 
terrestre não é o mesmo. Diferentes temperaturas produzem deslocamento de massas de ar, ou 
seja, os ventos, chamada de energia eólica, que podem ser transmitidas para as pás de uma turbina 
e posteriormente ser convertida em energia elétrica. Alguns exemplos de transformação de energia. 

 Energia elétrica em térmica, quando usamos chuveiro elétrico, a água é aquecida.

 Energia elétrica em luminosa, quando acendemos uma lâmpada. Energia química em 
mecânica, quando corremos ou andamos.

 Usinas hidroelétrica, transforma a energia potencial da água em energia cinética que faz as 
turbinas girarem. A energia de de movimentos das turbinas é transferida aos geradores, que 
por sua vez produzem energia elétrica. É a principal forma de geração de energia no Brasil.

 Usinas termoelétricas transformam energia química liberada na queima do combustível, em 
energia térmica, que aquece a água transformando-a em vapor. A energia do vapor gira uma 
turbina que por sua vez, faz com que o gerador produza energia elétrica.

 
O que é energia potencial? 

Energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada nos corpos e que depende 
do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta em relação à sua vizinhança. Na Física, 
existem basicamente duas formas de energia potencial mecânica: energia potencial gravitacional e 
energia potencial elástica. A energia potencial armazenada por qualquer objeto sujeito a forças 
conservativas é definida pela posição do objeto e independe do caminho tomado por ele. São 
chamadas de forças conservativas todas as forças capazes de armazenar energias que podem ser 
acessadas em momentos posteriores, como a força elástica ou a força gravitacional. Além disso, é 
necessário que as forças conservativas sejam capazes de transformar uma energia em outras 
formas  de  energia.  Um   exemplo   de   energia   potencial   é   a energia potencial  
gravitacional, que independe da trajetória tomada pelo corpo. Para essa forma de energia, são 
consideradas somente as posições final e inicial do corpo. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/forcas-conservativas-forcas-dissipativas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/forcas-conservativas-forcas-dissipativas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/funcao-1-o-grau-forca-elastica.htm


Questão 45- Um ciclista desce uma rua inclinada, com forte vento contrário ao seu movimento, 
com velocidade constante. Pode-se afirmar que: 

 

A) sua energia cinética está aumentando. 

B) sua energia potencial gravitacional está 

diminuindo 

C) sua energia cinética está diminuindo. 

D) sua energia potencial gravitacional é 
 

 

Questão 46- Com o projeto de mochila ilustrado abaixo, pretende-se aproveitar, na geração de 
energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no 
ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto 
uma pessoa caminha com essa mochila podem ser assim esquematizadas: 

 
As energias I e II, representadas no esquema acima, 

podem ser identificadas, respectivamente, como: 

A) cinética e elétrica. 

B) térmica e cinética. 

C) térmica e elétrica. 

D) sonora e térmica 

 
 
 

Questão 47- Veja exemplos de algumas transformações: Energia elétrica em térmica, quando 
usamos chuveiro elétrico, a água é aquecida. Energia elétrica em luminosa, quando acendemos 
uma lâmpada. Energia química em mecânica, quando corremos ou andamos. A transformação de 
energia é um processo de mudança de uma forma da energia para outra. As televisões 
transformam energia elétrica em energia  e  . 

 
 
 

 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas a cima. 

A) luminosa e sonora. 

B) luminosa e mecânica. 

C) mecânica e sonora. 

D) sonora e térmica. 



Questão 48- Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em 
uma residência, destacamos as seguintes: Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes 
compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno” ou “quente”. Acumule 
uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas 
múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize, na instalação elétrica, fios de 
diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas 
recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia-a-dia, reduzir: 

 
 

 

A) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 

B) o tempo de utilização dos aparelhos e 

dispositivos. 

C) o consumo de energia elétrica convertida em 

energia térmica. 

D) o consumo de energia térmica convertida em 

energia elétrica 
 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 49 e 50. 

Como calcular o consumo de energia elétrica? 

Todo equipamento elétrico possui uma potência apresentada em Watts cujo símbolo é W. 
Normalmente esta informação vem estampada no produto ou na embalagem. Exemplos: lâmpada 
incandescente = 100 W, chuveiro = 3.600 W, geladeira = 200 W, etc. 

Para calcular o consumo de um equipamento multiplique sua potência pelo tempo de 
funcionamento em horas. Ex. um chuveiro funciona 2 horas por dia logo seu consumo é 3.600 W x 
2 horas = 7.200 Wh/dia 

Aqui temos que fazer uma pequena conta que é transformar Wh (Watts hora) em kW (quilo Watts 
hora). É só dividir o valor encontrado por 1000. Similar a 1 km que é 1000 metros ou 1 kg que é 
1000 gramas. No nosso exemplo, o chuveiro consome 7.200 Wh/dia = 7,2 kW/dia 

Desta forma, para calcular o consumo de energia elétrica por mês é só utilizar a expressão: 

Consumo = Potência do aparelho em Watts x horas de funcionamento por mês 

1.000 

Agora vamos dar um exemplo com 2 equipamentos: 

Exemplos resolvidos 

 2 lâmpadas de 100 W funcionando 8 horas por dia pelo período de 1 mês (30 dias) 

Consumo = 2 x 100 W x 8 horas/dia x 30 dias

1.000 

Resolução: 2x100= 200 200x8=1600 1600x30=48.000 48.000/1000= 48 kWh/mês 

 

 
 1 computador de 150 W funcionando 10 horas por dia durante 1 mês (30 dias) 

Consumo = 1 x 150 W x 10 horas/dia x 30 dias



1.000 

Consumo = 45 kWh/mês 

 

 
Questão 49- Uma lâmpada incandescente de 60 W permanece ligada 8h por dia. O consumo de energia 

elétrica dessa lâmpada, ao final de um mês, é igual a: 

 

 
A) 6,0 kWh 

B) 14,4 kWh 

C) 12,0 kWh 

D) 480,0 kWh 

 
 
 

Questão 50- Um chuveiro de 2400 W que funciona 4 h por dia durante 30 dias consome a 

energia elétrica, em quilowatt-hora, de: 

 

 
A) 288 kWh 

B) 320 kWh 

C) 18 000 kWh 

D) 288 000 kWh 

 

 
Questão 51- Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. 

 
 

 

Analisando o esquema, é possível identificar 

que se trata de uma usina: 

A) hidrelétrica, porque a água corrente 

baixa a temperatura da turbina. 

B) termoelétrica, porque no movimento das 

turbinas ocorre aquecimento. 

C) eólica, porque a turbina é movida pelo 

movimento da água. 

D) nuclear, porque a energia é obtida do 

núcleo das moléculas de água. 
 
 

Questão 52- Complete o quadro a seguir que explica as principais transformações de energia 
que ocorre em cada tipo de usina. 



 
 

A alternativa correta que completa a coluna energia inicial é: 
 
A) I- térmica; II- térmica; III- térmica; IV- mecânica; V- luminosa. 

 
B) I- mecânica; II- mecânica; III- luminosa; IV- mecânica; V- mecânica. 

 
C) I- térmica; II- luminosa; III- luminosa; IV- mecânica; V- térmica. 

 
D) I- mecânica; II- térmica; III- térmica; IV- mecânica; V- luminosa. 

 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Primeira semana  

Objeto de Conhecimento: Liberdade e Responsabilidade; Bem e o Mal; Sentimentos. 

Habilidades: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em sociedade; 

 

 
Liberdade relacionada à libertinagem 

 

A liberdade trata-se do direito de ser livre, de se mover, de se comportar, de falar, de pensar, de 
se vestir, de acordo com sua vontade. 

Pelo fato de liberdade e libertinagem serem conceitos próximos, acaba por confundir muitas 
pessoas. Mas o fato é que os ambos são importantes no processo de tomada de decisão de 
cada ser, e responsáveis por revelar atitudes de diferentes indivíduos. 

A libertinagem é proveniente do uso incorreto da liberdade, pois demonstra um ser irresponsável, 
que pode vir a prejudicar não somente a si mesmo, mas também outras pessoas. Uma pessoa 
libertina pode ter atitudes sem se importar com as consequências que suas ações podem gerar. 

De forma geral, a libertinagem pode ser representada como a ausência de regras. Por exemplo, 
uma pessoa que consome bebidas alcoólicas e depois sai dirigindo, essa é uma forma clássica 
de demonstrar alguém que age totalmente como um libertino. 

A frase do filósofo inglês Herbert Spense, diz o seguinte: “A liberdade de cada pessoa acaba 
onde começa a liberdade do próximo”. Essa frase representa o respeito que cada ser humano 
deve possuir pelo próximo junto a sua liberdade e direitos. 

Trecho do texto: https://www.meusdicionarios.com.br/liberdade-e-libertinagem 

https://www.meusdicionarios.com.br/liberdade-e-libertinagem


REGRAS COMPORTAMENTO CONCEITOS LIBERDADE 

INDIVÍDUOS IRRESPONSÁVEL LIBERTINAGEM PRÓXIMO 

RESPEITO 

Questão 53- Após ler o texto com muita atenção, pesquisar, conversar e refletir, responda 

as questões: 
 

a) Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? 
 
 

 

 

 

 

 

b) Qual a importância da liberdade para a aprendizagem e relação com as pessoas? 
 

 

 

 

c) Você se julga uma pessoa livre e responsável? Por quê? 
 

  _ 

 
 
 

Segunda semana  

Objeto de Conhecimento: Liberdade e Responsabilidade; Bem e o Mal; Sentimentos. 

Habilidades: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em sociedade; 

 

Questão 54- 
a) Encontre as palavras no quebra- cabeça: 

 

As palavras podem ir em qualquer direção. 
As palavras podem compartilhar letras à medida que se cruzam. 

 



 
 
 

 

b) Crie duas frases utilizando duas ou mais palavras do caça palavras: 

FRASE 1 

 

 
 

FRASE 2 
 

 

 

 

 
Terceira semana                               

Objeto de Conhecimento: Liberdade e Responsabilidade; Bem e o Mal; Sentimentos. 

Habilidades: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em sociedade; 

 

Questão 55- 

RESPONSABILIDADE 

Observe a baixo no acróstico algumas definições do que é ser responsável. 

Respeitar os direitos de todos os seres humanos. 

E aceitar as diferenças. 



Superar os obstáculos que encontrar no caminho. 

Participar das tarefas com parceria e cooperação. 

Oferecer o melhor de sua capacidade. 

Não perder tempo com bobeiras. 

Satisfação por fazer o bem. 

Atenção nas tarefas r obrigações do dia. 

Bastante disposição para aprender sempre mais. 

Integridade e pensamento positivo. 

Lutar pelo bem estar social. 

Ideal de um grupo é sempre a colaboração. 

Desempenhar um papel de cidadão. 

Agir sempre sem preconceito e discriminação. 

Deveres sempre cumpridos com determinação. 

Esse é o lema de um bom cidadão. 

 

Vamos conversar um pouco sobre a importância da responsabilidade. 

a) Você se considera uma pessoa responsável? Explique? 
 
 

 

 

 

 

 

b) Observando o acróstico quais dessas responsabilidades você já pratica no seu dia a dia? 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Quarta semana  

Objeto de Conhecimento: Liberdade e Responsabilidade; Bem e o Mal; Sentimentos. 

 

Habilidades: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em sociedade; 



 

Questão 56- 

 
RESPONSABILIDADE 

 
O valor de que vos falo, 

É a responsabilidade, 
Valor muito importante, 
Seja qual for a idade. 

 
Se já andas na escola, 

Há responsabilidades a ter, 
Tens que te levantar nas horas, 

Lavar, vestir e comer. 

 

Ao ir para a escola não esqueças, 
O bibe é preciso levar, 

Pois se ele é para tu vestires, 
És tu que te deves lembrar. 

 

Se há um trabalho de casa,  
Não te esqueças de o fazer, 

Pois se a professora te pediu, 
É porque te ajuda a CRESCER. 

 
Se queres levar para a escola, 

Um brinquedo lá de casa, 
És tu que és responsável, 
Para que não desapareça. 

 
E na escola não te esqueças, 
Sempre depois de brincar, 

És o responsável, 
De tudo voltar a arrumar. 

 
Pois a responsabilidade cresce, 

Ao mesmo tempo que nós, 
Desde que somos crianças, 

Até chegarmos a avós. 
 
Maria do Rosário Moita de Macedo, Fev.2013 

 

O texto acima nos ensina que a responsabilidades começa quando somos crianças e nos segue 
ao longo da nossa vida, quanto mais crescemos e nos tornamos adultos mais responsabilidade 
temos em nosso dia a dia. 

 
Observação: bibe: tipo de avental com mangas, abotoado ou atado nas costas, que as crianças 
usam para proteger as roupas. 

 
 
 
 
 
 
 



1) Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas referente ao poema 

responsabilidade: 

 

( ) o valor que o texto fala é sobre fidelidade. 

( ) responsabilidade não é importante para as pessoas de pouca idade. 

( ) os trabalhos da escola não ajudam os alunos crescerem. 

( ) segundo o texto tudo que usa na escola você é responsável de arrumar 

( ) a responsabilidade cresce desde criança até adultos. 

( ) segundo ao texto , quando começamos a estudar a responsabilidade nas horas de se lavar 

vestir e de comer é nossa. 



 


