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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Objeto de Conhecimento: CONCORDÂNCIA VERBAL 
 

Habilidades: 

(EF06LP06): Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os 

substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito 

simples e composto). 

Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona em número (singular ou plural) e em 
pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa), concordando com o sujeito gramatical. 

Exemplos de concordância verbal 

 
 Eu sou feliz. 
 Nós somos felizes. 
 Mariana já tomou banho. 
 Mariana e Alice já tomaram banho. 

 
Embora pareça uma regra simples, existem diversos casos específicos que confundem o falante, 
podendo levar ao erro. 
Casos específicos de concordância verbal 

Embora haja a regra básica de concordância verbal com o sujeito gramatical, existem diversos 
casos específicos. 

 
Concordância verbal com sujeito simples 

O sujeito é considerado simples quando apresenta apenas um núcleo. É com esse núcleo que o 

verbo deverá concordar em número e pessoa. 

 
 A criança gosta de jogar videogame. 
 As crianças gostam de jogar videogame. 
 Eu vi o incêndio. 
 Nós vimos o incêndio. 

 
 

Concordância verbal com sujeito composto 

O sujeito é considerado composto quando apresenta dois ou mais núcleos. O verbo deverá 

concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. 

 

 O Paulo e a Helena estão namorando. 
 Ele e ela estão namorando. 

Concordância verbal com verbos impessoais 

Quando os verbos não apresentam sujeito, sendo chamados de impessoais, a concordância verbal 

deverá ser feita sempre com a 3.ª pessoa do singular. 

 

 Havia mesas e cadeiras suficientes para todos (verbos haver) 
 Faz cinco anos que eu o conheci. (verbo fazer) 
 Chovia todos os dias. (verbos de fenômenos atmosféricos) 



Concordância verbal com a partícula SE 

Quando a palavra se é uma partícula apassivadora, a concordância verbal é estabelecida com o 

sujeito paciente, variando em número. 

 
 Vende-se apartamento. 
 Vendem-se apartamentos. 

 
Quando a palavra se é uma partícula indeterminadora do sujeito, a concordância verbal é 
estabelecida sempre com a 3.ª pessoa do singular. 

 
 Precisa-se de empregado. 
 Precisa-se de empregados. 

 

Concordância verbal com o verbo ser 

 
O verbo ser estabelece concordância com o sujeito gramatical, conforme a regra base de 
concordância verbal. Contudo, sendo um verbo de ligação, em alguns casos estabelece 
concordância com o predicativo do sujeito. 

 
 Quem são os pais desta criança? 
 São nove da manhã. 
 Até parece que tudo são rosas 

 

Atividades 
1ª Semana 

 

Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer 
dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar; quando o sujeito estiver no 
plural, o verbo também estará. Agora reescreva as frases, completando-as com a forma verbal 
adequada do verbo ser: 

Reescreva as frases, completando-as com a forma verbal adequada do verbo ser: 

Questão 1. Que horas (é, são) ?    

Questão 2.  Nem tudo (é, são) rosas.    

Questão 3. Cento e cinquenta mil reais ainda (é, são) pouco. 

 

2ª Semana 

 
No português, os tempos verbais indicam ações que podem ocorrer no passado (pretérito), no 
presente ou no futuro. Reescreva as frases, efetuando a concordância de forma adequada no tempo 
específico. 

Reescreva as frases, efetuando a concordância de forma adequada no tempo específico. 

Questão 4. (Dever) haver demissões em massa. (futuro) 
 
 

Questão 5. Quantos anos (fazer) que os ecologistas se reúnem? (presente) 
 
 



Questão 6. (Dever) existir argumentos para impedi-los. (futuro) 
 
 

Questão 7. Sempre (existir) pessoas que não sabem o que querem. (futuro) 
 
 

 
 

 

3ª Semana 

Questão 8. Identifique a frase incorreta quanto à concordância. 

a) O jasmineiro e a roseira florescerá. 

b) O jasmineiro e a roseira florescerão. 

c) Florescerá o jasmineiro e a roseira. 

d) Florescerão o jasmineiro e a roseira. 

 
OBS: 
Os verbos impessoais haver e fazer são aqueles que não admitem sujeito e, portanto, são 
flexionados na 3ª pessoa do singular. No sentido de existir ou na ideia de tempo decorrido, o verbo 
haver é impessoal. Logo, o verbo ficará no singular. 
O verbo existir concorda com seu sujeito. 
Exemplo: Existem muitas pessoas que não gostam de frutos do mar. 

 

Questão 9. Complete as lacunas e identifique qual alternativa está 

correta.Já  anos,  neste local 

árvores e flores. Hoje, só  ervas daninhas. 

a) fazem, havia, existe 
b) fazem, havia, existe 
c) fazem, haviam, existem 
d) faz, havia, existem 

 
 

4ª Semana 

 
Reescreva a frase flexionando o verbo dos parênteses na forma adequada. 

Questão 10. (Passará, Passarão) o orgulho e a avareza humanos? 
 
 

Questão 11. Esta é a herança que lhe (deu, deram) avô e pai. 
 
 

Questão 12. Aponte as frases incorretas, quanto a concordância verbal. 

a) Eu, você e ela sois boas amigas. 

b) Os torcedores parecem ficarem hipnotizados. 

c) Alguns de nós participarão ativamente. 

d) Nem um nem outro conquistaram o troféu. 



ARTE 
 

 

Objeto de Conhecimento: Patrimônio cultural material e imaterial. 

Habilidade: (EF69AR34-09/ES) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material (bens históricos, 

paisagísticos, etnográficos, obras de arte, entre outros) e imaterial (os saberes, habilidades, crenças, 

celebrações, manifestações, entre outros), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas 

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

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 
 

Características da cultura indígena 
Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma 
grande gama cultural. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras a valorização 
e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do 
homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos 
de subsistência dos povos indígenas. 
As religiões animistas (aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da 
natureza, como o Sol, a Lua e as florestas) compunham o imaginário religiosos dos povos 
indígenas. Antes da chegada dos portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira, e 
essas disputavam os territórios entre si quando uma tribo migrava de um lugar para outro já 
habitado. 

 

A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. 
Os historiadores estimam que, no início do século XVI, havia quatro agrupamentos linguísticos 

principais: tupi-guarani, jê, caribe e aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o 
mesmo idioma e culturas semelhantes. 
Antes da colonização, os índios que habitavam o território (hoje denominado Brasil) tinham uma 
cultura similar em alguns pontos, tais eram: organização social baseada no coletivismo; ausência 
de política, Estado e governo; ausência de moeda e de  trocas  mercantis;  religiões  
politeístas baseadas em elementos da natureza; e ausência da escrita. 

 

Apesar de vasta, a cultura indígena tem elementos comuns entre as tribos. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil1.htm


A visão europeia sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, a qual 
considera o modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados, pelos 
europeus, símbolos    de    civilização     e     progresso.    No    entanto,    a    antropologia     e 
a sociologia contemporâneas já desmistificaram essas análises preconceituosas, estabelecendo 
que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia 
cultural. 
Como era a cultura indígena 
Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais 
diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma 
cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos 
similares, a divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles 
era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas, como 
a mandioca. 
A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, 
entretanto era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. 
Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas 
que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual (pajés), sendo homem ou mulher. 
Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões 
a identificação dos seus deuses com os seus povos, era representado pela figura de um índio 
poderoso. Além desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava- 
se um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios. 
Os povos Tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua 
possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam 
em entidades como Maire-Monan, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta 
pudesse alimentar-se melhor. 
Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam 
a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os 
rituais, chamados pajelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento 
e de pedido, e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. 
Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco para que, 
em transe narcótico, pudesse fazer contato com os espíritos. 

Os índios utilizam adornos corporais  e  pinturas com  materiais extraídos  da  natureza,  como  
a tintura  de  urucum, os colares de peças naturais, e os botoques e adornos feitos com base    
na arte plumária (que utiliza plumas e penas de aves). Há uma importante simbologia por trás 
dos adornos e das pinturas corporais, que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição 
social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. 

 
 

Pinturas feitas em pernas de índios de tribo amazônica próxima da cidade de Manaus 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etnocentrismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociologia2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/identidade-cultural.htm


Também é comum a produção de artesanatos para ornamento, de utensílios, como cestas de 
palha e cuias, e, nas tribos antigas, de arcos, flechas e lanças utilizadas para a caça e para a 
guerra. 

 

QUESTÃO 13- Quando observamos um objeto indígena e vemos nele “arte,” partimos da nossa 

própria concepção do que é arte. De um modo prático, o nativo brasileiro possuía (e possui) 

razões bem objetivas para produzir esse material, normalmente, um item funcional. Para o nativo, 

qualquer que seja a função do utensílio, ele deve ser produzido com todo cuidado estético, 

levando em consideração as características da sua tribo ou clã. É esse cuidado, essa busca pela 

perfeição que podemos considerar como a noção indígena de beleza. 

 

Podemos afirmar que o que chamamos de arte indígena 

 
 

a) segue o ímpeto individual do artista, e só a ele diz respeito 

b) são produtos comerciais, usados como moeda entre as tribos. 

c) não segue os ideais do artista, mas obedece às tradições da comunidade. 

d) não tem qualquer preocupação com a beleza 

 

QUESTÃO 14- A produção artística indígena tem 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 a pintura corporal para identificar a tribo, representando as tradições da comunidade. 

d) Todas as alternativas anteriores 

 

 
QUESTÃO 15- Observe a figura abaixo e responda a que tipo de arte ela está relacionada 

 



a) Arte barroca 

b) Arte holandesa 

c) Arte indígena marajoara 

d) Arte nacionalista moderna 

 
QUESTÃO 16- No universo indígena brasileiro, a fabricação de artefatos, grafismos e 

pinturas está relacionada simbolicamente a 

 
a) Visão do indígena sobre o homem branco. 

b) Festas e rituais. 

c) subsistência dos diferentes povos da floresta. 

d)Fabricação de corpos de pessoas. 
 

 
 

 
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 utilizem a argumentação 

como estratégia de comunicação – Charges 

Habilidade: (EFO9LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/ exemplos que os sustentam, em 

charges, em anúncios publicitários, notas jornalísticas ou informativas produzidas em inglês e em língua 

inglesa. 

 

Você sabia?? 

 

A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o 
posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do 
cotidiano. 
O termo charge é oriundo do francês charge e que significa carga, exagero e ataque violento. As 
charges retratam situações da atualidade. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de 
compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é 
chamado o profissional que desenha charges, precisa estar inteiramente familiarizado com os 
assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de 
elementos gráficos. 



Questão 17- Leia a tirinha a seguir e responda: 
 
 

O que o menino está fazendo nas horas vagas? 
A) He's playing piano 
B) He’s playing soccer 
C) He’s playing computer games 
D) He’s playing guitar 

2ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Práticas de compreensão e produção escrita que utilizem a argumentação 

como estratégia de comunicação 

Habilidade: (EFO9LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística em 

fóruns ou blogs sobre temas contemporâneos locais ou mundiais). 

Questão 18- Observe o informativo e responda à questão abaixo 

 



Qual é o assunto central do informativo? 
A) Dengue 
B) Hepatite 
C) Gripe 
D) Covid-19 

 
3ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Práticas de compreensão e produção oral e escrita que utilizem a 

persuasão como estratégia de comunicação – Linguagem 

Habilidade: (EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para a construção de persuasão em textos 

da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão). 

 

O anúncio publicitário (ou simplesmente publicidade) é um gênero textual que promove um produto 
ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa: jornais, revistas, televisão, 
rádio e internet. 
Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no 
metrô, etc. 
A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor 
para a compra de um produto ou serviço. 
Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas 
ferramentas discursivas, por exemplo, uso de imagens, de linguagem simples e humor. 

Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são 
atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem: Compre! Veja! 
Analise! 
De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a 
função conativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de convencer os receptores da 
mensagem, ou seja, os consumidores. 
Podem ser textos verbais (palavras) e não verbais (uso de imagens), e ainda textos orais, por 
exemplo, aqueles veiculados pelo rádio. 

 
Questão 19- Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada no 

anúncio abaixo? 

 
 
 
 

 
A) pizza 
B) spaghetti 
C) hamburger 
D) hotdog 



4ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Práticas de compreensão e produção oral e escrita que promovam o 

uso da linguagem em meio digital “internetês” - blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre 

outros 

Habilidade: (EF09LI13) Reconhecer, novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, 

entre outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e 

números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) nas constituições das mensagens analisando 

contexto escolar e no cotidiano oportunizando um trabalho interdisciplinar com (EF06MA02). 

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 l ivro. 

Questão 20- A imagem abaixo representa qual gênero textual? 
 
 

 
A) News 
B) Fable 
C) Poem 
D) Comic strip 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de Conhecimento: Fundamentos do 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/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


  
 

 

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: 

Matemática financeira: Juros simples e compostos. Uso de ferramentas digitais para cálculos (calculadora, 
app para cálculos, planilha eletrônica, etc.). Funções: representações numérica, algébrica e gráfica. Razão 
entre grandezas de espécies diferentes Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras: 
verificações experimentais e demonstração 

Habilidades: 

EF09MA24/ES - Resolver e elaborar problemas que envolvam juros simples e compostos no contexto da 

educação financeira com ou sem uso de tecnologias digitais. 

EF09MA06 - Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam 
relações funcionais entre duas variáveis. 

EF09MA07 - Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, 
como velocidade e densidade demográfica. 



Cálculos 

Cálculos 

EF09MA13 - Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, 
utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. 

 
 

Questão 25- Júlia aplicou R$ 600,00 com rendimentos mensais de 3% a juro simples. O 
montante relativo a essa aplicação será creditado na conta dela após 6 meses. Qual deve ser o 
valor creditado? 

 
 
 
 
 

Questão 26- Paulo comprou um carro por R$ 45 000,00. No 
ato da compra, ele deu uma entrada de R$ 18 000,00 e o 
restante vai pagar depois de 3 meses com uma taxa de 4% 
ao mês a juro simples. Que quantia Paulo deve pagar ao final 
dos 3 meses? 

 
 

 

 
 

Questão 27- Leia a tirinha com atenção. 
 

 



Cálculos 

Cálculos 

1. º quadrinho: se dormirmos em média 8 horas por dia, aos 40 anos teremos dormido o 
equivalente a 13 anos... 

2. º quadrinho: se blincarmos em média 6 holas por dia, aos 40 telemos um adulto feliz... 

 

a) O que você entendeu dessa tirinha? 

 
 

 

 

 

 

 
 

b) Considerando a fala de Marcelinho no primeiro quadrinho, calcule o equivalente a quantos anos 
aproximadamente um adulto de 40 anos terá dormido, se diariamente ele dormir 10 h. E se ele 
dormir 6 h diárias? 

 
c) Em média, quantas horas você dorme por dia? Considerando essa média e a fala de Marcelinho, 
calcule o equivalente a quantos anos aproximadamente você terá dormido ao completar a idade de 
40 anos. 

 
Questão 28- Moacir está pesquisando o consumo de energia elétrica do modelo de televisor que 
tem em casa. Observe as anotações que ele fez. 



 
 
 

Com base nessas anotações, resolva as questões. 

a) Quantos quilowatts-hora esse televisor consome em 3 h de uso? 

 

b) Para que esse televisor consuma 1 kWh, quanto tempo ele tem de ficar em uso? 

 

c) Calcule o consumo de energia elétrica desse televisor em: 

• 12 h de uso. 

 
 

 
• 20 h de uso. 

 
 

 
• 4 h de uso diário em um mês de 30 dias. 

 
 
 
 

d) Sabendo que em certo mês Moacir calculou que esse televisor consumiu 30 kWh de energia 
elétrica, determine quantas horas aproximadamente o televisor teve de uso. 

 
 

 

 

 

 
 

HISTÓRIA 

Objeto de Conhecimento: O colonialismo, partilha e neocolonialismo na África e Ásia/ 

Habilidade: (EF08HI23)Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no 

contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 



Leia o trecho abaixo e responda as questões 29 e 30. 

O imperialismo é caracterizado por uma política de expansão de uma nação sobre outra, e sua 

manifestação no século XIX é chamada também de neocolonialismo. O termo imperialismo é 

utilizado  para  referir-se  às práticas da política em   que   uma   nação   buscava   promover   

uma expansão territorial, econômica e/ou cultural sobre outra nação. A utilização da palavra 

imperialismo pode ocorrer em contextos atuais como, por exemplo, quando um país resolver 

intervir militarmente em outro, nesse caso o “imperialismo” também é muito utilizado para fazer 

referência ao processo de colonização da África, Ásia e Oceania, que se iniciou na segunda 

metade  do  século  XIX.  Esse  processo   também   é   conhecido   entre   os   historiadores  

como neocolonialismo. Durante o neocolonialismo, segundo o historiador Eric Hobsbawm, cerca 

de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista europeia. Através 

do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de 

que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo.. 
(https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-ideologia-imperialista) 

1- Responda. 

a) O que foi o imperialismo? 
 
 

 

 

b) De acordo com o texto, em quais continentes ocorreu o imperialismo europeu? 
 
 

 

Questão 29- A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o 
domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o 
resultado da junção desses dois fenômenos – o imperialismo e o colonialismo – na África e na 
Ásia, é correto afirmar que: 

 
(A) O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu 
atraso secular, possibilitando-lhes o acesso ao progresso. 
(B) A segunda Revolução Industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão 
associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos, no 
final do século XIX. 
(C) A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e África foi a 
classe operária, em face do pleno emprego da indústria. 
(D) Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas europeias 
construíram a imagem de que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o 
mundo. 

 
Leia a informação e responda à questão de número 30. 

 
 

“A colonização portuguesa e espanhola do século XVI havia se limitado quase que 
exclusivamente à América, em conquistar novas terras e produzir riquezas. No século XIX, 
porém, a necessidade de expansão dos mercados consumidores de produtos manufaturados por 
causa da Segunda Revolução Industrial e de controle sobre as regiões fornecedoras de matéria- 
prima deu início a nova corrida colonial, empreendida principalmente pelas potências industriais 
da Europa.” (Piletti, Nelson / Arruda, José Jobson de A. Toda a História: História Geral e História do Brasil. Ed. 

Ática – São Paulo, 2006.p, 298.) 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-ideologia-imperialista


Questão 30- Explique a diferença fundamental entre o colonialismo europeu exercido no século 
XVI e o neocolonialismo exercido no século XIX. 

 

 

 

 

 

 
Questão 31- Leia a informação. 

 
“A expansão do comércio por meio da Revolução Industrial (século XIX) aconteceu, porque o 

processo de produção de mercadorias cresceu consideravelmente. Com o crescimento na 

produção de mercadorias, as nações industrializadas precisaram ampliar seu acesso às matérias- 

primas utilizadas na produção e também de ampliar a sua capacidade de venda, isto é, eram 

necessários novos mercados consumidores.” 

A charge a seguir faz referência ao capitalista Cecil Rhodes, que investiu no expansionismo 

imperialista inglês. Com base na charge e nos conteúdos referentes ao neocolonialismo, analise as 

seguintes afirmações e marque a afirmação correta. 
 
 
 

 

 
(A) Podemos afirmar que os pés do capitalista estão assentados sobre as duas únicas 

possessões inglesas na África: Egito e África do Sul. 

(B) A projeção do personagem em relação ao continente expressa também a dimensão do 

interesse da Inglaterra pelos territórios africanos. 

(C) Os países europeus dividiram a África entre si, respeitando suas especificidades étnicas, 

religiosas e linguísticas. 

(D) A amizade dos ingleses com os africanos foi de tal forma que deixou marcas até o presente. 

 

Objeto de Conhecimento: A Primeira Guerra Mundial. 

Habilidade: (EF09HI10/ES) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 

grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa, verificando a participação do 

Brasil e do Espírito Santo no contexto histórico entre as duas Grandes Guerras. 

 

Leia o texto da página 44 em seu livro de História para responder à questão 32. 

 
Questão 32- A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira 
guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total – aquele em que uma nação 



mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi 

resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações 
entrar em choque. Explique a formação das alianças das principais potências europeias no 

final do século XIX e início do século XX. 
 

 

 

 

Leia o texto da página 45 em seu livro de História para responder a questão 33. 

 
Questão 33- Em meio a tantos conflitos no início do século XX e todos indicavam um único 

caminho, a guerra. Das afirmativas abaixo, qual foi a que desencadeou o início da Primeira 

Guerra Mundial em 1914? 

(A) países europeus de credores passaram a ser devedores. 

(B) A humilhação dos alemães pós primeira guerra não alimentou o sentimento de vingança que 

mais tarde resultaria em uma segunda guerra mundial. 

(C) Os EUA ao entrar na guerra em 1917 do lado da tríplice aliança queria assegurar seus direitos 

econômicos. 

(D) O estopim (início) da guerra foi marcado pelo assassinato do Arquiduque Francisco 

Ferdinando. 

 

Questão 34- Leia o texto. 
Fases da Primeira Guerra 

Utilizando a classificação do estudioso Luiz de Alencar Araripe, a Primeira Guerra Mundial pode 

ser dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e 

aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de 

Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão 

de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado 

pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas 

francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses 

conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, 

caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para 

abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre 

uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como “terra de 

ninguém” e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para 

garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a 

guerra de trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente 

utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e 

britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. 



 
 

(Soldados americanos utilizando máscaras para se proteger das armas químicas utilizadas na frente de batalha.) 

 
a) Explique cada uma das fases da Primeira Guerra Mundial. 

 

Leia o texto da página 48 em seu livro de História e responda à questão 35. 

Questão 35- Observe a imagem e a frase: 

“Estamos chegando irmãos”. Esse postal foi 
impresso na Inglaterra durante a Primeira 
Guerra Mundial. 
A partir da imagem, da frase e da leitura do texto da página 48, 
elabore uma explicação sobre a participação do EUA na 1ª Guerra 
Mundial. 
  _ 

 

 

 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 

Objeto de Conhecimento: Corporações organismos internacionais (União Europeia). 

Habilidades: 

(EF09GE02/ES) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas 

mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade compreendendo que as 

organizações internacionais surgiram, em sua maioria, na segunda metade do século XX, e se consolidaram 

como importantes atores no cenário internacional de integração geoeconômica global com a missão de 

estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos 

(croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre 

diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 



OBSERVAÇÃO: Para responder as quatro primeiras questões, utilize o livro didático. 

Páginas: 104 a 114. 

Questão 36- Um dos grandes desafios da Europa é como lidar com o crescente números de idosos. 

Veja a notícia a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quais são os crescentes desafios de uma população idosa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Além do envelhecimento da população, qual outro problema apontado no texto vai influenciar 

negativamente o sistema previdenciário europeu? A que se deve esse problema? 

 
 
 
 
 
 

 
Questão 37- Quais são as condições básicas para um país ingressar no bloco que forma a União 

Europeia? 

(A) Estabilidade política com respeito aos direitos humanos, estabilidade econômica, ser aceito por 

todos os membros do grupo. 

(B) Apenas estabilidade econômica. 

(C) Apenas estabilidade política. 



(D) Não existem regras, qualquer país europeu pode ingressar no bloco econômico, desde que 

deseje. 

 

 
Questão 38- Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa incorreta. 

(A) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União Europeia foi o 

Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda (Países Baixos) e Luxemburgo. 

(B) O Tratado de Maastricht, assinado em 1992, foi responsável pela criação da União Europeia, 

em substituição ao Mercado Comum Europeu. 

(C) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a CEE 

(Comunidade dos Estados Europeus). 

(D) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do 

Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum (livre circulação de mercadorias, 

capitais, serviços e pessoas) entre os países-membros. 

Questão 39- Nos últimos anos, grupos radicais contra a União Europeia emergiram na cena 

política, não só na Grã-Bretanha, mas também em outros países. Baseado na videoaula, no 

conteúdo do livro didático e na charge abaixo, responda: 
 
 
 

 
 

Qual o principal discurso adotado por esses grupos? 
 
 

 

 

 

 

 



OBSERVAÇÃO: Para responder as próximas questões, utilize o livro didático. Páginas: 24 a 

39. 

Questão 40- Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela 

tirinha: 
 
 
 

Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. Disponível em: Um sábado qualquer. 

(A) Mercantilização da Economia. 

(B) Formação de Acordos Econômicos. 

(C) Cartelização. 

(D) Expansão das empresas globais. 

Questão 41- Um dos fatos que mais chamam a atenção no mundo contemporâneo é a formação 

dos chamados blocos econômicos. O Brasil vem aprofundando os entendimentos com os seus 

parceiros do MERCOSUL para melhor operacionalizar essa união. São parceiros do Brasil no 

MERCOSUL: 

(A) Argentina, Uruguai e Chile 

(B) Argentina, Bolívia e Paraguai 

(C) Uruguai, Argentina e Peru 

(D) Argentina, Paraguai e Uruguai 

Questão 42- Atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais 

criatividade e qualificação; as empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas 

tecnologias introduzidas no processo de produção. Esses fatores causam desempregos pelo 

mundo afora. 

http://www.umsabadoqualquer.com/35-globalizacao7/


 
 

 

Não são apenas as inovações tecnológicas que provocam o aumento do desemprego no mundo, 

há outras causas. Com base em nossa videoaula e no livro didático, explique as seguintes causas: 

A) Desemprego estrutural:    
 
 

 

 

 

B) Desemprego conjuntural: 
 

 
 

 

 

Questão 43- A globalização do capital e da produção permitiu expandir e consolidar a influência 

das empresas transnacionais na economia global. Observe a imagem. 
 
 
 

Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a concorrência, 

e ao mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio da formação de TRUSTES, HOLDING e 

CARTÉIS. Explique os termos em destaque: 



Truste:   
 

 

 

Holding:   
 

 

 

Cartel:   
 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
 

 

Objeto de Conhecimento: A luz como radiação eletromagnética visível e o uso das radiações 

eletromagnéticas nas telecomunicações. 

Habilidades: 

 Comparar quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas do 
cotidiano e em geral, estabelecendo a proporção entre as suas massas utilizando atividades 
investigativas experimentais para identificar e representar substâncias simples e compostas e 
expirar símbolos, fórmulas e equações, com ênfase na proporção de massa. 

 Planejar e executar experimentos que evidenciem fenômenos relacionados à decomposição da luz 
e a percepção de cores, investigando a relação do espectro eletromagnético com a percepção das 
cores em diferentes materiais do cotidiano, quando expostos a diferentes fontes de iluminação e 
reconhecer como o sistema visual dos seres vivos interpreta as cores. 

 

 
Questão 44- Ondas eletromagnéticas são formadas pela oscilação dos campos elétrico e 
magnético, são transversais, tridimensionais e propagam-se pelo vácuo. São tipos de ondas 
eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios x e 
radiação gama. Assinale, entre as alternativas seguintes, aquela em que há, exclusivamente, ondas 
de natureza eletromagnética: 

A) raios x, raios gama, ultravioleta. 

B) ondas de rádio, infravermelho, ultrassom. 

C) luz visível, ultravioleta, som. 

D) infravermelho, ondas de rádio, sonar. 

 

 
Questão 45- As características mais gerais, inerentes às ondas eletromagnéticas, são a amplitude 
da onda, a velocidade de propagação, a frequência de oscilação, e o comprimento de onda. 
Espectro eletromagnético é o conjunto de todas as frequências da radiação eletromagnética. Ele 
apresenta sete tipos de radiação que interagem de formas diferentes com a matéria e estão 
presentes em nosso cotidiano, em aplicações tecnológicas. São características capazes de 
distinguir um tipo de onda eletromagnética de outro: 



A) intensidade, velocidade, área, comprimento, força. 

B) amplitude, perturbação, propagação, direção, sentido. 

C) amplitude, velocidade, frequência, comprimento de onda. 

D) altura, intensidade, timbre, velocidade, polarização. 

 

 
Questão 46- Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, 
existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de 
frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. 
Quando uma pessoa aproxima-se do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por 
esse tipo de sensor. 

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência 

A) da luz visível. B) do ultravioleta. 

C) do infravermelho. D) das micro-ondas. 

 

 
Questão 47- O funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio da transmissão da 
informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa 
informação ocorre sob a forma de ondas: 

 

 
A) eletromagnéticas, que são formadas pela 
oscilação de um campo elétrico e um 
magnético perpendiculares entre si. 

B) sonoras, que transportam energia e entram 
em ressonância com os elétrons das antenas 
desses equipamentos. 

C) de pressão, que oscilam em movimento 
harmônico simples (MHS) com amplitude 
proporcional à frequência do sinal. 

D) gravitacionais, que são ondulações na 
curvatura espaço-tempo, previstas pela teoria 
da relatividade geral. 

 
Questão 48- A luz é um tipo de onda eletromagnética visível. Sendo assim, a propagação da luz 
ocorre por diversos meios. Sua velocidade no vácuo é de 300.000 km/s, porém o valor pode ser 
alterado conforme o objeto utilizado. O transparente é o que não interfere na propagação da luz, 
ou seja, a passagem é regular e dá para observar um objeto atrás de forma clara. Já o translúcido, 
a luminosidade até passa, porém de maneira irregular. Em outras palavras, é possível enxergar o 
objeto, mas não totalmente. O opaco não deixa a luz se propagar. Logo, não é possível enxergar o 
objeto que esteja atrás 

Com relação à velocidade de propagação da luz e de outras ondas eletromagnéticas, faz-se as 
seguintes afirmações: 

I - A luz propaga-se no vácuo com uma velocidade de, aproximadamente, 300.000 km/s. 

II - A velocidade de propagação da luz depende do observador. 

III - A velocidade da luz não depende do meio em que ela se propaga. 

https://conhecimentocientifico.r7.com/luz-visivel/
https://conhecimentocientifico.r7.com/vacuo/


IV - A velocidade da luz é diretamente proporcional ao índice de refração do meio em que ela se 
propaga. 

Estão corretas: 

A) I e III. B) II e III. C) III e IV. D) I e IV. 

 
 

Questão 49- O espectro eletromagnético representa os comprimentos dos diversos tipos de ondas 
eletromagnéticas e todas essas ondas propagam-se à mesma velocidade quando estão no vácuo. 
O comprimento de uma onda eletromagnética é que determina seu comportamento. Ondas de alta 
frequência são curtas, e as de baixa frequência são longas. Se a onda interage com uma única 
partícula ou molécula, seu comportamento depende da quantidade de fótons que ela carrega. Cite 
exemplos de aparelhos que você possui em sua casa que emitam ondas eletromagnéticas. 

 
 

 

 

Questão 50- A diferença entre esses dois conceitos reside no tempo em que determinado objeto 

continua emitindo luz após a fonte ser apagada. Os objetos fluorescentes se apagam juntamente 

com a fonte. Os objetos fosforescentes mantêm sua luminescência, brilhando no escuro. Indique a 

alternativa que explica de forma correta a diferença entre as fontes de luz fluorescentes e 

fosforescentes. 

A) As fluorescentes emitem luz a partir da excitação do flúor em seu interior, e as fosforescentes 
funcionam pela excitação do fósforo. 

B) As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador, e as fosforescentes emitem 
radiações ultravioleta. 

C) As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador, e as fosforescentes emitem 
luz mesmo após o fim da ação do excitador. 

D) Lâmpadas fluorescentes funcionam a partir da excitação de gases como o argônio, e materiais 
fosforescentes funcionam por meio da excitação do fósforo. 

 
 

Questão 51- As ondas podem ser classificadas segundo sua direção de vibração: ondas que se 
propagam na mesma direção que seu estímulo, são longitudinais, já as ondas que se propagam 
em direções perpendiculares às do seu estímulo são ondas transversais. O som é um exemplo de 
uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de uma onda 
transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais é; 

A) a frequência. 

B) a direção de vibração do meio de propagação. 

C) o comprimento de onda. 

D) a direção de propagação. 
 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Primeira Semana 

 

Objeto de Conhecimento: Tecnologia: Como usar; Dependência; Importância 

Habilidades: 



- Entender as características e oportunidade de cada rede social, utilizando-se das ferramentas dessas 

mídias de modo a facilitar as demandas do cotidiano. 

- Refletir sobre a utilização e a importância dos aparelhos digitais e da internet na nossa vida e educação. 

 

Questão 52 

PELA INTERNET 

Criar meu web site 

Fazer minha home- Page 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada 

Um barco que veleje 

{....} 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via internet 

Um grupo de tietes de connecticut 

De connecticut acessar 

O chefe da milícia de Milão 

Um hacker mafioso acaba de soltar 

Um vírus pra atacar programas no Japão 

Eu quero entrar na rede pra contactar 

Os Iares do Nepal, os bares do Gabão 

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 

Que lá na praça onze tem um vídeo pôquer para se jogar 

 
GILBERTO GIL. DISCO QUANTA.WARNER MUSIC,1997 (adaptado) 

 
A música de Gilberto Gil, traduz o tema deste texto. Vivemos em uma era digital, que o computador 

é uma grande ferramenta. Através dele, temos possibilidades de realizar e criar vários recursos, 

seja textos, vídeos, filmes, músicas, além de nos conectarmos com o mundo diante desta leitura, 

haverá uma apresentação da evolução do computador, como era em seu surgimento, e como 

evoluiu até os dias atuais. Lembrando que a evolução tecnologia não tem fim. 

 

 
a) Encontre na letra da canção aspectos positivos e negativos mencionados quanto ao uso da 
tecnologia. 

 
 

 

‘’Eu quero entrar na rede promover um debate juntar via internet’ o que você entendeu sobre esta fala 



do autor? Comente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda semana 

Objeto de Conhecimento: Tecnologia: Como usar; Dependência; 

Importância  

      Habilidades: 

- Entender as características e oportunidade de cada rede social, utilizando- se das ferramentas dessas 

mídias de modo a facilitar as demandas do cotidiano. 

- Refletir sobre a utilização e a importância dos aparelhos digitais e da internet na nossa vida e educação. 

 
Questão 53 

 
Redes Sociais – Dependência Tecnológica 

 
Vícios em tecnologia: caracteriza-se pelo uso abusivo de meios tecnológicos que provoca o 
comprometimento das relações pessoais e profissionais do indivíduo. 

Principais sintomas: ansiedade para ligar o aparelho, verificar o recebimento de mensagens e e- 
mails, bater recordes em jogos, enfim... obsessão por estar conectado. 

Consequências: assim como outros tipos de vícios, o vício em tecnologia pode causar danos 
físicos e comportamentais. 

- Físico: taquicardia, sudorese, secura na boca, tremedeira, comprometimento da postura, lesões 
por esforço repetitivo (como tendinite), obesidade ou subnutrição (devido a má alimentação) e 
deformidades na visão (atacada pela luminosidade do monitor). 

- Emocionais: incapacidade de concentração, angústia por estar longe do aparelho que causa o 
vício, sentimento de impotência, comprometimento da vida social fora da rede. Os ciber vícios já 
estão produzindo novos fenômenos: cibe viúvas, cibe adúlteros, cibe roubos, cibe agressões, 
bullyng, etc. 

Como evitar: medidas simples podem ser tomadas para evitar que o uso das tecnologias se torne 
abusivo: 

 

1. Estabelecer metas de exposição diária aos aparelhos; 

2. Fazer uma lista das tarefas cotidianas e cumpri-las; 

3. Criar oportunidades de convívio social fora da rede; 

4. Praticar atividades físicas. 

É importante lembrar que: nossa espécie humana, é a única que tem condições inteligíveis para 
fazer escolhas, justamente por estar em níveis acima das outras espécies, agem e reagem 
totalmente por instinto. As tecnologias foram criadas para serem usadas a nosso favor e não 
contra nós mesmos. Assim sendo, a qualidade do uso destas tecnologias depende das escolhas 
que fazemos! 

 
Agora que você já leu, responda as seguintes questões: 



a) Como lemos no texto acima, passar muitas horas por dia diante de aparelhos eletrônicos 
podem causar muitos prejuízos pra vida e saúde das pessoas. O que podemos fazer para mudar isso no 
nosso cotidiano? 

 

 
 

 

 

 

 

b) Como você se sentiu ao ler o texto? Percebeu que você passa muito tempo nas redes sociais 
ou não? Quais medidas você pode tomar para evitar o uso abusivo das tecnologias? 

 

 
 

 

 

c) Leia a tirinha a seguir: 
 

 
 
 

A tirinha tem alguma conexão com o texto que você acabou de ler? Comente. 
 

 

 

 



Terceira semana 

Objeto de Conhecimento: Tecnologia: Como usar; Dependência; 

Importância  

    Habilidades: 

- Entender as características e oportunidade de cada rede social, utilizando- se das ferramentas dessas 

mídias de modo a facilitar as demandas do cotidiano. 

- Refletir sobre a utilização e a importância dos aparelhos digitais e da internet na nossa vida e educação. 

 

Questão 54- Escreva o nome das redes sociais que aparecem na imagem abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Você usa redes sociais? Se sim qual a sua preferida? 

 

 

 

 

 
Quarta semana 

Objeto de Conhecimento: Tecnologia: Como usar; Dependência; 

Importância  

   Habilidades: 

- Entender as características e oportunidade de cada rede social, utilizando- se das ferramentas dessas 

mídias de modo a facilitar as demandas do cotidiano. 

- Refletir sobre a utilização e a importância dos aparelhos digitais e da internet na nossa vida e educação. 

 

Questão 55 

Uso da tecnologia 
 
 

 
 
 



Charge de Caco Galhardo 

 
 

De acordo com a leitura da imagem abaixo responda as questões: 

 
a) A ideia principal do texto é: 

( ) a grande capacidade de armazenamento de um smartphone. 

( ) tornou -se impossível viver sem ter todos os dispositivos eletrônicos. 

( ) o cérebro humano e muito limitado, por isso todos precisam de aparelhos eletrônicos eficientes. 

( ) uso exagerado da tecnologia pode ser prejudicial 

 

Mequetrefes: indivíduo intrometido, dado a meter-se no que não é de sua conta; enxerido 

a) A palavra ‘’mequetrefes’ ‘que aparece no ultimo quadro da tirinha, pode ser substituída por: 

(  ) brilhantes. ( ) interessantes. 

      (  ) criativas. ( ) inúteis. 



 
 

 


