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LÍNGUA PORTUGUESA 

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. 
CONTEÚDO:  MEMES, CHARGES E TIRINHAS 
 
Charges, tirinhas e agora um novo gênero, o meme, são gêneros textuais de caráter humorístico, que fazem uso da 
linguagem verbal e não verbal, logo, texto escrito e imagens compõem os sentidos desses gêneros. Apesar de 
compartilharem do mesmo caráter humorístico, eles têm diferenças entre si. 
 
CHARGE 
A charge aborda temas de cunho político, econômico ou do meio social, de forma satírica/irônica. Nela, sempre irão 
aparecer personagens situados em um determinado tempo e espaço. 
 

 
 
TIRINHAS 
Apresentam-se como uma espécie de história em quadrinhos mais curta, e normalmente fazem críticas sociais. Elas 
contam com personagens que normalmente são apresentados em sequência e as histórias podem ter continuidade. 
 

 
 
MEMES 
A expressão meme é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, GIFs e/ou relacionados ao humor, que se 
espalha via Internet. Eles podem envolver assuntos variados como política, economia e entretenimento. É muito 
divulgado em redes sociais.  

 
 



 
 
QUESTÃO 01) 
Leia o Meme abaixo: 
 

 
 
O meme é uma crítica ao momento que passamos. Nele uma mulher representa o corona vírus, passa chamando a 
atenção de um homem representando o brasileiro, e sua suposta namorada, representada por todas aquelas palavras 
fica com ciúmes.  Podemos entender do meme que: 
A) O Brasileiro sempre fica doente. 
B) O Coronavírus, chamou a atenção do brasileiro e ele esqueceu de todos os outros problemas. 
C) O sarampo, a dengue e a Chikungunya foram erradicadas no Brasil. 
D) O Brasileiro não se cuida como deveria e por isso, é um dos países com o maior número de contaminações no 
mundo.  
 
QUESTÃO 02) 

 
 
O tema da charge é: 
A) A vacinação contra a COVID19 
B) O corona vírus e suas variações. 
C) O tempo que se gastará vacinando a população. 
D) O tempo que levará para que a Pandemia acabe.  
 
QUESTÃO 03) 

 
A crítica presente na charge é: 
A) Com o retorno das aulas presenciais, os alunos poderiam se contaminar com o coronavírus. 
B) Que as aulas presenciais deveriam retornar, pois a escola está preparada par isso.  
C) Que os alunos estão preocupados com novos alunos. 
D) A escola deverá ser desinfetada. 
 
 



 
 
 
QUESTÃO 04) 
(SAEPE). Leia o texto abaixo e responda. 

 
Disponível em: <http://textosecomputadores.blogspot.com/p/tiras-de-hq.html 
 
No último quadrinho, a expressão do gato sugere: 
A) cansaço.  B) desprezo.   C) esperteza.  D) preguiça. 
 
QUESTÃO 05) 
Leia o texto abaixo e responda. 
 

 
Disponível em: <http://blog.estudeadistancia.com>. Acesso em: 1 maio 2012.  
 
Esse texto faz uma crítica: 
A) à qualidade dos programas televisivos. 
B) aos limites impostos à televisão pela censura. 
C) ao afastamento social provocado pela televisão. 
D) ao poder de alienação da televisão. 
 
QUESTÃO 06) 
 Leia a charge abaixo e marque um (X) na única alternativa CORRETA: 
 

 
A)    A charge faz uma crítica ao mal comportamento de vizinhas. 
B)    A crítica que a charge está fazendo é o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras. 
C)    A charge faz uma crítica humorística ao fato de que algumas pessoas não autorizam que escrevam sobre suas 
vidas. 
D)    A charge faz elogios aos famosos que deixam os jornalistas escreverem suas biografias. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-JUo5wqfatLk/XglOCV0ibnI/AAAAAAAABI8/YGyeBwZnkjMVNxXlLxUB7zl3wud5paFkQCEwYBhgL/s1600/9.png


 
 
 
QUESTÃO 07) 
Leia o texto para responder a questão abaixo: 

 
  
Pela resposta do Garfield, as coisas que acontecem no mundo são: 
A) assustadoras.   B) corriqueiras.  C) curiosas.  D) naturais.  
 
OBS:RESUMO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras de palavras ou semânticas 
As figuras de palavras ou semânticas são figuras de linguagem que consistem no emprego de uma palavra num sentido 
não convencional, ou seja, num sentido conotativo. São as seguintes: comparação, metáfora, catacrese, metonímia, 
antonomásia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perífrase, apóstrofe e 
ironia. 
Hoje conheceremos duas delas Eufemismo e Ironia: 
EUFEMISMO ➔  é uma figura de linguagem, ou de pensamento, caracterizada por suavizar a informação de um 
enunciado. Portanto, é usado, principalmente, em contextos formais ou nas situações em que o enunciador pretende 
ser agradável, preocupado em não ofender interlocutores ou ouvintes. Assim, por exemplo, ele prefere dizer que 
determinada pessoa “passou desta vida para uma melhor”, em vez de falar que ela morreu. Veja alguns exemplos:  
o Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. (Pessoas velhas.) 
 
o João sempre foi “cheinho”, puxou ao pai. (João sempre foi gordo.) 
 
IRONIA ➔ A ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Pode também ser 
entendida como uma zombaria. Veja alguns exemplos: 
o Que pessoa educada! Entrou sem cumprimentar ninguém. 
o Aqueles eram os empregados que todo patrão queria ter: ágeis como as preguiças. 
Figuras de som ou sonoras 
 
Quanto às figuras de som, há duas que geram maior confusão. São elas a aliteração e a assonância. 
Enquanto a assonância é a repetição de vogais, a aliteração é a repetição de consoantes. Para clarificar melhor, veja 
abaixo os exemplos: 

• Aliteração: “O pato pateta pintou o caneco” (Vinícius de Moraes) – repetição das consoantes “p” e “t”. 

• Assonância: “Minha foz do Iguaçu/Pólo sul, meu azul/Luz do sentimento nu (Djavan) – repetição da vogal “u”. 
 
 

NeNennn 

Nessa apostila 

conheceremos algumas 

delas e suas classificações.

Vamos lá! 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/figuras-linguagem.htm
https://www.todamateria.com.br/aliteracao/
https://www.infoescola.com/linguistica/recursos-linguisticos/
https://www.infoescola.com/linguistica/recursos-linguisticos/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-som/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-sintaxe-ou-de-construcao/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-sintaxe-ou-de-construcao/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-palavras/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-palavras/


 
 
 
QUESTÃO 08) 
No verso: “É a viga, é o vão, festa da cumueira...” temos uma repetição da vogal /a/ Como é o nome dessa figura de 
linguagem? 
A) EUFEMISMO  B) IRONIA  C) ALITERAÇÃO  D) ASSONANCIA  
 
QUESTAO 09) 
Identifique a figura de linguagem presente na tirinha abaixo: 

 
 
 
(A) EUFEMISMO 
(B) CATACRESE 
(C) HIPÉRBOLE 
(D) PLEONASMO 
 
 
 

QUESTAO 10) 
  Aponte a figura: “Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre”. 
A)    ANTÍTESE 
B)    EUFEMISMO 
C)    HIPÉRBOLE 
D)    PROSOPOPEIA 
 
QUESTÃO 11) 
 Observe o texto publicado no Jornal O E Estado de S. Paulo de 1998. 

 
 
Assinale a figura de linguagem que colabora para o efeito de sentido presente no pedido da mulher: 
A) METÁFORA  B) COMPARAÇÃO  C) METONÍMIA   D) IRONIA                
 
QUESTÃO 12 
 Que figura de linguagem há na imagem abaixo: 
 

 
 
A)    METÁFORA  B)    METONÍMIA  C)    IRONIA  D)    EUFEMISMO 

 

 

http://www.google.com/imagens 

https://1.bp.blogspot.com/--NsiHyb9BpQ/YGIlnzCi3KI/AAAAAAAABiU/121VZraxP38IonyKqKj4afE9zD_I782fQCLcBGAsYHQ/s323/31f6071c52325ea2d879b7013b79284b.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MECGLN4p9JM/WtDHsakZhYI/AAAAAAAAAbQ/SL0i0WJ-P8UckS6nrNBIW_L2biiq8ME4ACLcBGAs/s1600/eufemismo.jpg


 

ARTE 
Habilidades: ( EF69AR34-08/ES) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 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 diversas linguagens artísticas, participando da identificação do 
que constitui o patrimônio material (arquitetura), imaterial, histórico, artístico e natural. 
 
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 individuo 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 01) 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 02) 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 03) 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 04) 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. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
HABILIDADES: (EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de 
rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.  
 (EF89EF02) Praticar e demonstrar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate oferecidos 
pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas, respeitando as diferenças de desempenho e prezando pelo 
protagonismo 
 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Esportes de rede/parede. 
MATERIAIS: Barbante; Meias; Plástico; Cadeiras; Bexigas; Giz; Fita Crepe; Bolinhas de Borrachas. 
Recomendações: Antes e depois das atividades lave bem as mãos, evite tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca. 
Desta forma, seguindo essas recomendações, evitamos o contato com o coronavírus (COVID-19). Peça auxílio aos 
seus pais e/ou responsáveis e realize as atividades por no mínimo 60 minutos por dia. 
Antes de iniciar as atividades, realizem cada exercício de alongamentos por 10 segundos 

 
 

Futsal: Esse esporte é uma mistura de Futevôlei, com Tênis e 
Futebol, praticado com uma pequena bolinha recheada de plástico 
granulado reciclado, em uma quadra que mede 10m x 5m, com uma 
rede divisória de 1,5m. O objetivo é passar a bolinha por cima da 
rede com qualquer parte do corpo, exceto as mãos fazendo com que 
a bolinha caia no campo adversário. Como uma forma de vivenciar 
esse esporte confeccione uma bolinha com uma meia enchendo 
com alguns pedaços de plástico amarrando a ponta da meia com um 
barbante. Em seguida, prepare um espaço em sua residência onde 
você possa colocar duas cadeiras separadas em uma distância de 
5m tendo um barbante amarrado de uma cadeira a outra com uma 
altura de 1,50cm. Depois busque jogar com seus familiares chutando 
a bolinha para seu familiar que está do outro lado. Durante a 
atividade, busque usar diferentes movimentos com diferentes partes 
do corpo.  

 
 
 
 
 



 
 
 
Como uma forma de melhor compreender sua experiência com o esporte, responda às seguintes perguntas: 
QUESTÃO 01) Quais foram as dificuldades encontradas? (Marque quantas for preciso)  
A) Acertar a bolinha                
B) Passar para o outro lado              
C) Confeccionar os materiais 
D) Realizar o deslocamento       
E) Realizar os movimentos 

 
QUESTÃO 02) Você já conhecia esse esporte? Me conte como foi a sua experiência. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03) Qual parte do copo foi mais utilizadas durante a atividade? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 04) Qual a maior dificuldade encontrada pelo seu adversário? Quem conseguiu fazer mais pontos nesse 
jogo? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

LÍNGUA INGLESA  

 
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e / ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. 
(EF06LI13) Listar ideias para produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 
(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, considerando o gênero 
textual que será produzido. 
 
Estrangeirismo é o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que tenha ou não equivalentes. É o processo 
que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. 

 
QUESTÃO 01) Marque a opção onde encontramos uma palavra de origem inglesa muito utilizada  no Brasil:  
A) mesa  B) short  C) cadeira  D) folha 
 
 
QUESTÃO 02) Observe a imagem ao lado. 
Quando você depara-se com essa placa de trânsito ,o que você faz? 
A) Vira à direita.   
B) Segue em frente.  
C) Para 
D) Vira à esquerda. 

 
 
 
 
 

 
Em inglês existem muitas formas de cumprimentar a uma pessoa, sendo algumas formais e outras informais.  Estes 
cumprimentos são usados em situações ou espaço que exigem um comportamento um pouco mais sério e formal. 
Também quando é necessário tratar com respeito a pessoa que estamos cumprimentando ou quando estamos lidando 
com uma pessoa que não é muito próxima. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
QUESTÃO 03) Desta forma, qual é a tradução da palavra ADEUS em inglês? 
A) Good evening  B) Good morning  C) my name is… D) Good bye/ bye-bye 
 
 
Você sabia?! 

 
 

A mais antiga das bicicletas foi chamada em seu país de origem, a França, de “cavalinho-de-pau”. Este importante 
meio de transporte surgiu na cidade de Paris em 1818. Esta primeira versão não possuía pedais e provocava muito 
cansaço em que andava com ela. 
No ano de 1840, o ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan inventou um tipo de pedal, colocado junto à roda 
traseira por meio de um manete. Este sistema era semelhante ao daqueles carrinhos de pedais usados por crianças. 
Este dispositivo deu a bicicleta mais rapidez e estabilidade. 
Em 1855, o ferreiro francês especialista em carruagens, Pierre Michaux, inventou o pedal. Este foi instalado num veículo 
de duas rodas traseiras e uma dianteira. Chamado de velocípede, é considerado a primeira bicicleta moderna. 
A primeira bicicleta a possuir um sistema com corrente ligada às rodas foi projetada por H.J.Lawson, no ano de 1874. 
Seu terceiro modelo, a “Bicyclette”, foi desenhado em 1879. Esta bicicleta já possuía maior estabilidade e segurança.  
Na década de 1880, o inventor inglês John Kemp Starley projetou uma bicicleta semelhante as atuais. Possuía guidão, 
rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. 
 
QUESTÃO 04) Após fazer a leitura do texto informativo, responda: Como podemos falar “BICICLETA” em inglês? 
A) car  B) bike  C) boat  D) ship 

 
 

MATEMÁTICA 
 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º 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 1o grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como 
recurso. 
 (EF08MA09)Resolver e elaborar, com ou sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por 
equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b 
 
Expressões Algébricas 
Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. 
As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. 
As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor 
desconhecido. 
Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores 
atribuídos as letras. 
Exemplos 
a) x + 5 
b) b2 – 4ac 
 
Cálculo de uma Expressão Algébrica 
O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. 
Para calcular o valor de uma expressão algébrica devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações 
indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e a letras, a operação é de multiplicação. 
 



 
 
 
Exemplo 
O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula: 
P = 2b + 2h 
Substituindo as letras com os valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos 
 
 

 
 
 
Associação de uma equação de 1º grau no Plano Cartesiano 
 
Solução de um Sistema de Equações do 1º Grau com Duas Incógnitas Através da Representação Gráfica 
A solução de um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas é o par ordenado que satisfaz, ao mesmo tempo, 
as duas equações. 
 
Observe o exemplo: 
 
Soluções da equação x + y = 7 (1,6); (2,5); (3,4); (4,3); (5,2); (6,1); etc. 
Soluções da equação 2x + 4y = 22 (1,5); (3,4); (5,3); (7,2); etc. 
 
O par ordenado (3,4) é a solução do sistema, pois satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. 
Vamos construir o gráfico das duas equações e verificar se a intersecção das retas será o par ordenado (3,4). 
 

 
 
 



 
 
 
Portanto, podemos verificar através da construção gráfica que a solução do sistema de  
equações do 1º grau com duas incógnitas é o ponto de intersecção das duas retas correspondentes às duas equações. 
 
Sistemas de Equações 
Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para 
resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. 
Aprenda como resolver o sistema de equação de 1º grau 
Para resolver os sistemas de equações é preciso entender como elas são compostas.  A classificação depende da 
verificação de determinados elementos, que são: 
• Sinal de igualdade; 
• Primeiro membro (antes do sinal de igualdade) e segundo membro (depois do sinal de igualdade); 
• Incógnita, que é representada, geralmente, por x, y e z. 
Confira os exemplos: 
• 2x – 6 = 2 
 
Características: 
Primeiro membro: 2x – 6 
Segundo membro: 2 
Possui sinal de igualdade e x é o termo desconhecido; logo 2x – 6 = 2 é uma equação. 
Método de Substituição nos Sistemas de Equações 
Para entender mais facilmente o processo de substituição nos sistemas de equações, ele será divido em quatro etapas, 
com base em um exemplo específico.  
 

 
Exemplo método de substituição.  
 
Primeira Etapa: Isolar a incógnita 
 
A primeira coisa a ser feita para se solucionar o problema é escolher uma incógnita que se deseja descobrir e isolá-la 
da seguinte forma:  
 
 

 
Exemplo método de substituição.  
 
Tomando como exemplo a resolução da primeira equação, é possível perceber que alterando o 5x de posição já é 
possível descobrir o valor de y. No entanto, é importante lembrar que, como o 5x mudou de membro, trocará o sinal de 
positivo para negativo.  
 
Segunda Etapa: realizar a substituição 
O próximo passo é fazer a alteração do valor de y na segunda equação, ficando da seguinte forma:  
y = 70 – 5x 
Portanto, a segunda equação será resolvida assim: 
 
4x – 2y = 0 
4x – 2 (70 – 5x) = 0 
 
Terceira Etapa: realizar os cálculos 
Após ter feito a substituição, nota-se que restou apenas uma incógnita para ser descoberta. Portanto, a solução se dará 
com o cálculo da equação.  
4x – 2 (70 – 5x) = 0 
4x – 140 + 10x=0 
14x = 140 
X = 140 / 14 
X = 10 
 
Com valor de x, é a hora de realizar a última etapa do processo, que é descobrir o valor exato da incógnita y.  
 
 
 
 



 
 
 
Quarto Etapa: encontrar o valor da segunda incógnita 
Para essa última parte do processo para a resolução do método de substituição dos sistemas de equações, basta 
substituir o valor encontrado de x e, consequentemente, qual o valor de y.  
5x + y = 70 
5(10) + y = 70 
50 + y = 70 
y = 70 – 50 
y = 20 
 

• MÉTODO DA ADIÇÃO 
O método da adição consiste em realizar a multiplicação de todos os termos de uma das equações, de tal modo que, 
ao somar-se a equação I na equação II, uma de suas incógnitas fique igual a zero.       
Exemplo: 

 
1º passo: multiplicar uma das equações para que os coeficientes fiquem opostos. 
Note que, se multiplicarmos a equação II por 2, teremos 4y na equação II e -4y na equação I, e que, ao somarmos I + 
II, teremos 0y, logo, vamos multiplicar todos os termos da equação II por 2 para que isso aconteça. 
I → 5x – 4y = -5 
2 · II → 2x + 4y = 26 
2º passo: realizar a soma I + 2 · II. 

 
3º passo: substituir o valor de x = 3 em uma das equações. 
  

 
  
SITUAÇÕES PROBLEMAS: 
Exemplo 1 
A população de uma cidade A é três vezes maior que a população da cidade B. Somando a população das duas cidades 
temos o total de 200.000 habitantes. Qual a população da cidade A? 
Indicaremos a população das cidades por uma incógnita (letra que representará um valor desconhecido). 
Cidade A = x 
Cidade B = y  
x = 3y 
x + y = 200 000 
Substituindo x = 3y 
x + y = 200 000 
3y + y = 200 000 
4y = 200 000 
y = 200 000/4 
y = 50 000 
x = 3y , substituindo y = 50 000 
Temos 
x = 3 * 50 000 
x = 150 000 
População da cidade A = 150 000 habitantes 
População da cidade B = 50 000 habitantes 
 
 



 
 
 
Exemplo 2 
Cláudio usou apenas notas de R$ 20,00 e de R$ 5,00 para fazer um pagamento de R$ 140,00. Quantas notas de cada 
tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? 
x notas de 20 reais y notas de 5 reais 
Equação do número de notas: x + y = 10 
Equação da quantidade e valor das notas: 20x + 5y = 140 
x + y = 10 
20x + 5y = 140 
Aplicar método da substituição 
Isolando x na 1ª equação 
x + y = 10 
x = 10 – y 
Substituindo o valor de x na 2ª equação 
20x + 5y = 140 
20(10 – y) + 5y = 140 
200 – 20y + 5y = 140 
- 15y = 140 – 200 
- 15y = - 60 (multiplicar por -1) 
15y = 60 
y = 60/15 
y = 4 
Substituindo y = 4 
x = 10 – 4 
x = 6 
 
Equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b 
x2 = 25 
Agora, faça raiz quadrada em ambos os membros da equação, lembrando que isso resulta em dois valores distintos 
da raiz de 25: um positivo e outro negativo: 
x= ±√25 
x = ± 5 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 
Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor, e área medindo 256 m². Determine 
a medida de seus lados. 

 
 Informe que, para calcularmos a área de uma região retangular devemos multiplicar o comprimento pela largura. 
Observe: 

 
 

ATIVIDADES 

QUESTÃO 01) Com base nas informações abaixo, Calcule o preço de uma viagem de: 

Valor inicial fixo R$ 3,00 

Valor por quilômetro R$ 1,00 

Valor por minuto R$ 0,20 

 



 

 

A) 12 km em 26 min. 

B) 5,8 km em 13 min. 

C) 9 km em 18 min. 

QUESTÃO 02) Observe como Giovana simplificou uma expressão algébrica 

12x + 7y - 15 - 10x - 9 - 6y 

12x - 10x + 7y - 6y - 15 - 9 

x(12 - 10) + y(7 - 6) - 24 

2x +y - 24 

 

Agora, simplifique as expressões a seguir. 

A) 7 ( x – 3 ) + 2x + 1 

 

B) 2x - 4y + 3 – 15x + 6y 

 

QUESTÃO 03) Qual é o perímetro de um retângulo no qual sua base mede 7cm e sua altura mede 8cm? 

A) 30cm                        B) 40cm                             C) 50cm                       D) 60cm 

 

QUESTÃO 04) Hugo encheu de água sete vezes um copo grande, e quatro vezes um copo pequeno e despejou na 

jarra obtendo 2L. 

Qual das equações a seguir representa essa situação? 

A) x - y = 7                    B) 4x + 7y = 2                   C) 7x+ 4y=2                 D) 7( x + 4y) =2 

 

QUESTÃO 05) As equações do 1º grau com duas incógnitas podem ser escritas na forma 

ax + by = c ,  com A ≠  0  e  B ≠ 0. Identifique o valor das incógnitas  A,B e C. 

A)x + y = 10                         a=                                b=                                  c= 

B) 7x – y = 3                        a=                                b=                                  c= 

C) 5x = 2y +5                       a=                                b=                                  c= 

D) 3y = x + 2                       a=                                 b=                                  c= 

 

QUESTÃO 06) Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? 

A) (8, 9) 

B) (4, -3) 

C) (-8, -9) 

D) (9,-8) 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 07) A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade 
de Lúcio, qual é a idade de cada um deles? 

A) 15 e 45 anos 

B) 30 e 30 anos 

C) 20 e 40 anos 

D) 5 e 55 anos 
 

QUESTÃO 08) João cria 60 animais em sua fazenda. Alguns deles eram vacas, outros eram galinhas. Sabendo que o 

total de patas registradas em uma inspeção foi de 220, quantas vacas João cria? 

A) 40 vacas 

B) 50 vacas 

C) 10 vacas 

D) 30 vacas 

 

QUESTÃO 09) Encontre o valor de x no quadrado abaixo: 

 

 
  81 m². 

      x 

A) 7 m                       B) 10m             C) 8 m                       D) 9m 

 



 

QUESTÃO 10) Encontre o valor de x de um retângulo, que tem 125m² de área e que o seu comprimento mede 5x e 
sua largura mede x.    
A) 5m                           B) 9m                C) 20m                 D) 25m 
 
QUESTÃO 11) Encontre os valores de x para cada equação: 
A)  x² = 36 
B) 2x² = 200 
C) 10x² = 40 
 
QUESTÃO 12) Qual é o tamanho do lado de uma sala quadrada que tem 49 m² de área? 
A) 5m                              B) 7m                          C)   10m                             D) 20 

 

HISTÓRIA 

QUERIDOS ALUNOS LEIAM O RESUMO ABAIXO SOBRE A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL QUE É ASSUNTO 
CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE RESPONDA AS QUESTOES PROPOSTA.  

Você já reparou como as máquinas estão presentes na nossa vida? O livro didático por exemplo foi produzido por 
máquinas gigantescas da gráfica, assim como sua caneta, seu caderno e tudo mais foram feitos em uma indústria. As 
máquinas são úteis porque ajudam a poupar tempo de trabalho. A humanidade inventa máquinas há muito tempo, 
moinhos de vento, rodas d’agua, carrinhos de mão, arados, etc. São exemplos de máquinas antigas. Porém essas 
máquinas ainda dependiam muito do trabalho humano. Esse problema só foi solucionado quando o homem inventou a 
máquina a vapor. A partir daí as máquinas puderam ser utilizadas sem o esforço de um homem ou animal. O 
aperfeiçoamento da máquina a vapor deu início a uma das mais espetaculares transformações da história, a Revolução 
Industrial. A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX.                                                      
A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das 
máquinas e o primeiro país a instalar fábricas com máquinas a vapor foi a Inglaterra no final do século XVIII.  

Consequências: De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como 
também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das 
pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da revolução representou diferentes transformações 
e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. 

 A Primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um 
aumento significativo de indústrias bem como o aumento significativo da produtividade (produção em menor tempo). O 
homem ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, 
dando início ao processo de urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na 
marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social como miséria, violência, fome. 
Nessa fase, também, a sociedade organizou-se em dois polos: de um lado a burguesia e do outro o proletariado.                                                                                                                                                                                                                                                               

       A Segunda Revolução Industrial teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o 
aumento da produção em massa em bem menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e modificação nos 
padrões de consumo; muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando, então, 
economicamente diversos outros países (expansão territorial e exploração de matéria-prima). O avanço nos transportes 
possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas; surgiram as grandes cidades e com elas 
também os problemas como superpopulação; aumento das doenças; desemprego e aumento da mão de obra barata 
e novas relações de trabalho. 

 A Terceira Revolução Industrial e nova integração entre ciência, tecnologia e produção, possibilitou avanços na 
medicina; a invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minucioso e preciso; houve avanços na área 
da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas; possibilitou diminuir as 
distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação; o 
capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais.                                                                                                                                                                        
E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo, 
transformou o modo como o homem relaciona-se com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as 
produções e os avanços tecnocientíficos têm causado grande impacto ambiental.                                                                                                                                                                           

Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades 
internacionais, órgãos e entidades, que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico 
que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. 

QUESTÃO 01) O primeiro país a instalar fábricas com máquinas a vapor foi: 
A) Portugal              B) Espanha             C) França              D) Inglaterra 

 
 
 
 



 
 
 
 
QUESTÃO 02) A Revolução industrial foi um processo de mudança que aconteceu na Europa nos séculos XVIII e XIX. 
A principal característica dessa revolução foi: 
A) A substituição do trabalho infantil pelas máquinas. 
B) A substituição do trabalho assalariado. 
C) A substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das máquinas. 
D) A substituição do trabalho industrial pelo trabalho artesanal 

Leia o texto abaixo para responder as questões 3,4,5,6 

Nas primeiras fábricas de tecido inglesas, era muito comum que crianças trabalhassem longas horas. Sarah Carpenter 
foi uma delas. Sarah passou a viver e a trabalhar em uma tecelagem em Derbyshire quando tinha dez anos de idade. 
Muito tempo depois, deu este depoimento sobre sua experiência. Leia o texto e responda as questões a seguir:                                                    
       Nossa refeição mais comum era bolo de aveia. Era pesado e grosseiro. Esse bolo era colocado em latas. Leite 
fervente e água eram misturados a ele. Esse era nosso café da manhã e nossa ceia. Nosso jantar era torta de batata 
com bacon cozido, um pouco aqui e um pouco lá, tão grosso de gordura que mal dava para comer, embora tivéssemos 
fome o suficiente para comer qualquer coisa. Chá, nunca vimos, nem manteiga. Comíamos queijo e pão preto uma vez 
ao ano. Só nos permitiam três refeições ao dia, apesar de nos levantarmos às cinco da manhã e trabalharmos até as 
nove da noite. (...) 
        Existia um contramestre chamado William Hughes (...). Ele veio até mim e me perguntou o que meu maquinário 
fazia parado. Eu disse que não sabia porque não havia sido eu quem o havia parado (...). Hughes começou me batendo 
com uma vara, e (...) eu disse para ele que minha mãe ficaria sabendo disso. Então, ele saiu para buscar o mestre, que 
passou a lidar comigo. O mestre começou a me bater com um pau na cabeça até que ela ficasse repleta de caroços e 
de sangue. Minha cabeça ficou tão ruim que eu não conseguia dormir por um bom tempo (...).                
         ENTREVISTA a Sarah Carpenter. The Ashton Chronicle, 23 jun. 1849. Citado em: Spartacus Educational. 
Disponível em: http://spartacus-educational.com/IRcarpenter.htm. Acesso em: 17 maio 2018. (Tradução nossa).  
 
QUESTÃO 03) Quando Sarah Carpenter deu esse depoimento e para quem o fez? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 04) Quantas horas as crianças trabalhavam na fábrica por dia, segundo o depoimento? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 05) Você considera que a alimentação e as horas de descanso que as crianças tinham eram adequadas? 
Por quê? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 06) Uma situação como essa seria possível nos dias de hoje? Explique.  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 07) Leia a tirinha a seguir:                                                                                                                                                                                    
     A tirinha reproduz uma crítica recorrentemente direcionada aos impactos gerados pela Terceira Revolução Industrial, 
das quais podemos assinalar: 
 

  

A) excessiva capacidade de memória dos aparelhos industrializados.                                                                                                        
B) A superioridade do desempenho dos produtos face à capacidade humana.                                                                                 
C) A alienação gerada pelas facilidades promovidas pelas tecnologias.                                                                                          
D) O processo de substituição do homem pela máquina no campo produtivo industrial.  

 

https://beduka.com/blog/materias/historia/resumo-da-revolucao-industrial/


 

 
QUESTÃO 08) 3. Qual das alternativas abaixo aponta uma das principais invenções, que foi fundamental para a 
Revolução Industrial? 
A) Telefone  B) Telégrafo  C) Calculadora manual  D)Máquina a vapor 
  

GEOGRAFIA 

EF08GE01: Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados á 
distribuição da população humana pelos continentes. 
EF08GE02: Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias da escola, considerando a diversidade 
e os fluxos migratórios da população mundial. 
EF08GE04: Compreender os fluxos de migração na América Latina ( movimentos voluntários e forçados, assim como 
fatores e áreas de expulsão e atração) principais políticas migratórias da região. 
                   

     O BRASIL E AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS 

 Os fluxos migratórios vêm mudando sua lógica no território brasileiro durante o período de colonização ou seja durante 

os tempos posteriores, vários povos ocuparam o nosso país, a maioria formada por europeus, mas também chineses, 

japoneses, latino-americanos, entre outros. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de grupos 

estrangeiros no Brasil, advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos e a tendência é 

que as imigrações atuais no Brasil continuem aumentando, sobretudo de populações advindas de países 

subdesenvolvidos ou com uma precária situação econômica, além de povos de regiões marcadas por grandes conflitos, 

com destaque para povos da Palestina. Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil, através da 

Amazônia, em busca de emprego e melhores condições de vida. Durante. Outros países que se destacaram no envio 

de imigrantes foram Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Da mesma forma que o número de estrangeiros no 

Brasil vem aumentando, o número de brasileiros no exterior vem diminuindo. O que se percebe é que as recentes 

evoluções do Brasil no cenário econômico, além da relativa prosperidade dos países emergentes frente à crise 

financeira no mundo desenvolvido, vêm contribuindo para que países em desenvolvimento – principalmente os do grupo 

do BRICS – tornem-se lugares atrativos para as rotas migratórias internacionais. Mas a expansão das imigrações atuais 

no Brasil vem acompanhada por uma série de fatores, a saber:  aumento da xenofobia: o Brasil, apesar de sua 

internacionalmente reconhecida receptividade, vem aumentando os casos de xenofobia, sobretudo para com as 

populações advindas de países subdesenvolvidos. Para parte da população, os grupos estrangeiros trazem doenças, 

“roubam” vagas de empregos e “ameaçam” a identidade cultural do país. O curioso é que esses argumentos são 

semelhantes aos impostos aos brasileiros no exterior, notadamente na Europa.  Condições de vida precárias: muitos 

dos estrangeiros no Brasil sofrem com as precárias condições de vida que aqui encontram, sobretudo no momento em 

que chegam, quando 50 ainda não dispõem de emprego, moradia, comida e dinheiro, além de sequer conhecerem o 

idioma português. Isso demanda maiores esforços das autoridades para atender as necessidades básicas desses 

povos, a fim de que condições básicas de direitos humanos sejam cumpridas. Não são poucos os casos de trabalhos 

análogos ao escravo praticados no país, sobretudo com migrantes haitianos na região Norte.  Aumento do tráfico de 

pessoas: com o Brasil tornando-se um novo centro de atração de imigrantes ilegais, aumenta o número de tráfico de 

pessoas. Atualmente, os principais esforços do governo brasileiro  é de investigar e punir a prática desses grupos, que 

além de cobrarem alto pela “ajuda” na imigração ilegal, cometem vários crimes contra os direitos humanos durante o 

percurso. Muitas pessoas imaginam que os imigrantes sejam prejudiciais para a economia, sobretudo no sentido de 

elevar o desemprego, mas isso não é totalmente uma verdade. Em muitos casos, registra-se a presença de imigrantes 

com formação em nível superior ocupando cargos que muitas vezes ficam ociosos por aqui por falta de capacitação 

técnica, embora o número de pessoas com formação superior no Brasil tenha aumentado significativamente na última 

década. Apesar de ser necessário o estabelecimento de um maior controle sobre o número de imigrações atuais no 

Brasil, além de um maior empenho no combate a quadrilhas de tráfico de pessoas, é preciso também atender as 

necessidades básicas daqueles que aqui chegam. Um exemplo é o caso dos migrantes advindos do Haiti: eles não 

poderiam permanecer no Brasil segundo nossas leis de imigração, mas muitos receberam vistos humanitários, haja 

vista que uma deportação em massa e imediata poderia transformar-se em um terrível crime de violação aos Direitos 

Humanos.  

            REGIONALIZAÇÃO SOCIOECONOMICA DO ESPAÇO MUNDIAL 
Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico, haja vista que as regiões nada mais são do que as 
classificações observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico. A regionalização socioeconômica do 
espaço mundial é, pois, uma forma de realizar uma divisão entre os diferentes países com base no nível de 
desenvolvimento no âmbito do capitalismo contemporâneo. Basicamente, trata-se de uma atualização da chamada 
“Teoria dos Mundos”, que regionalizava o planeta com base em países de primeiro mundo (capitalistas desenvolvidos), 
segundo mundo (de economia planificada ou “socialistas”) e terceiro mundo (capitalistas subdesenvolvidos). No caso 
da regionalização socioeconômica, considera-se apenas a existência do primeiro e terceiro mundos, haja vista que a 
perspectiva socialista ou planificada não possui mais abertura no plano internacional após a queda do Muro de Berlim.  
 
 
 



 
 
 
Essa regionalização classifica os países em dois principais grupos: de um lado, os países do norte desenvolvido; de 
outro, os países do sul subdesenvolvido. Por isso, muitos chamam essa divisão de regionalização norte-sul. Posto isso, 
considera-se que a maior parte dos países ricos encontra-se situada nas terras emersas posicionadas mais ao norte 
do globo, enquanto os países pobres estão majoritariamente no sul. No entanto, essa divisão não segue à risca a 
delimitação cartográfica do planeta, havendo aqueles países centrais no hemisfério sul, como é o caso da Austrália, e 
países periféricos no hemisfério norte, a exemplo da China. Observe a imagem a seguir: E por último o mundo pode 
ser regionalizado ou denominado de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desenvolvidos são aqueles países que além 
de ter um grande crescimento econômico e industrial, oferece para seu cidadão uma boa qualidade de vida, como 
saúde, preocupação com os idosos, acesso ao conhecimento, a cultura, segurança, boa renda pra maioria da 
população etc., em contrapartida, os países subdesenvolvidos possuem características inversas, como não oferece 
boa condição de vida à sua população, economia dependente, grande concentração de renda, educação deficiente 
assim como a saúde. Em suma, pode-se constatar que não basta mudar as denominações, pois as diferenças são 
sempre as mesmas, a classificação não transforma suas características somente pela mudança de nomes: 
desenvolvidos, ricos, centrais, subdesenvolvidos, pobres e periféricos, pois as suas particularidades permanecem. Para 
uma melhor análise dos dados e das diferenças existentes no mundo, e para não generalizar as informações, faz-se 
necessário a regionalização de áreas de abordagens, oferecendo várias vantagens aos estudos geográficos. A partir 
das considerações, em 1960, o mundo foi regionalizado e/ou classificado em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. A 
expressão Terceiro Mundo foi utilizada pela primeira vez pelo economista Francê Alfred Sauvy, em 1952, ele construiu 
essa expressão observando as desigualdades econômicas, sociais e políticas, verificou que os países industrializados 
eram desenvolvidos, sua população vivia melhor, enquanto os outros países enfrentam muitos problemas de ordem 
econômica, sua população vivia em condição não muito satisfatória. Além de receber essas denominações o mundo 
foi regionalizado e/ou classificado em países ricos e pobres ou centrais e periféricos; os ricos (centrais) são países que 
estão no centro das decisões mundiais, são desenvolvidos, industrializados, avançados tecnologicamente, com 
economia estável, os países pobres (periféricos) são países subdesenvolvidos, pouco industrializados, com produção 
primária, dependente economicamente e de economia instável com grande incidência de crises. 
 

ATIVIDADES 
QUESTÃO 01) A migração pode ser definida como:  
A) A entrada de migrantes em um determinado país. 
B) A saída de migrantes de um determinado país para outro.  
C) O deslocamento populacional pelo território de um país.  
D) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o crescimento populacional. 
E) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 
 
QUESTÃO 02) Os imigrantes mencionados na reportagem são oriundos de países? 
 (   ) Desenvolvidos                                           (   ) Subdesenvolvidos  
 
QUESTÃO 03) Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para outro. 
A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem:  
A) econômica        B) política          C) cultural         D) ambiental                 E) religiosa  
 
QUESTÃO 04) Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis por esse 
fenômeno no Brasil. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 05) Quais eram as condições de vida desses migrantes?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 06) Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de: 
 a) emigrante      b) forasteiro          c) imigrante              d) peregrino               e) gringo.  
 
QUESTÃO 07) Sobre as características dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e explique as características 
que os diferem. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 08) Dê um exemplo de qualidade de vida em um país desenvolvido. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

CIÊNCIAS 

Habilidade: EF08CI03/ES 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). 

TRANSFORMAÇÕES DA ENERGIA 

Energia Elétrica - é a energia fornecida pelo movimento dos elétrons, que são partículas com carga. 

Energia Térmica - Uma das principais fontes de energia térmica é o fogo. 

Energia Luminosa - uma das propriedades da luz é conter energia. A principal fonte de energia luminosa 

é o Sol. 

Energia Mecânica - é a energia do movimento. Ao pedalar uma bicicleta, sua energia mecânica é usada 

para mover os pedais.  

Energia Química - é a energia obtida através de reações químicas. A energia química mais utilizada é a 

de combustão que leva ao fogo. 

Assim, esses cinco tipos de energia podem ser convertidos entre si: 

Energia Elétrica    

Energia Elétrica para Energia Térmica - é o princípio de funcionamento de vários aparelhos, como o 

ferro de passar, chuveiro elétrico e a geladeira. 

Energia Elétrica para Energia Luminosa - usada nas lâmpadas elétricas, principalmente de LED. 

Energia Elétrica para Energia Mecânica - é o que faz um ventilador funcionar: a energia elétrica faz um 

motor mover as pás do ventilador que move o ar e produz vento. 

Energia Elétrica para Energia Química - usada em processos industriais. Tem aplicação muito 

importante na fabricação de alumínio metálico. 

Energia Térmica 

Energia Térmica para Energia Elétrica - é o princípio de funcionamento das usinas termoelétricas e 

termonucleares. Uma fonte de aquecimento faz a água virar vapor e, após várias etapas, é gerada 

energia elétrica. Energia Térmica para Energia Luminosa - ao esquentar muito um metal ele emite luz, 

como ocorre na lâmpada incandescente.  

Energia Térmica para Energia Mecânica - se dois trilhos de trem estiverem muito próximos, o calor do 

Sol pode fazer com que eles se entortem, movendo o que houver em volta e, provavelmente, causando 

acidente. 

Energia Térmica para Energia Química - usada em processos industriais. Tem aplicação muito 

importante na fabricação de alumínio metálico. 

Energia Luminosa 

Energia Luminosa para Energia Elétrica - é o princípio das células solares, também chamadas de 

células fotovoltaicas. A luz do Sol é absorvida e usada para gerar energia elétrica. 

Energia Luminosa para Energia Térmica - é como aquecedores solares de água funcionam. Um 

compartimento pintado de preto cheio de água sobre a casa absorve a energia luminosa do Sol. Todo o 

sistema esquenta, sendo possível obter água quente sem usar energia elétrica. 

Energia Luminosa para Energia Mecânica - essa é uma transformação muito mais sutil que as demais, 

não sendo facilmente observada. A luz é capaz de transferir energia como uma bola de gude em  



 

QUESTÃO 01) A energia existe em grande quantidade no universo, não aumentando nem diminuindo, mas 
passando por inúmeras transformações. Relacione corretamente as colunas, indicando a transformação de 
energia que está ocorrendo em cada exemplo. 

( 1 ) O movimento das rodas de uma bicicleta acionando uma lâmpada. 

( 2 ) Plantas utilizando a energia luminosa do Sol para realizar a fotossíntese.  

( 3 ) A movimentação de uma locomotiva pela queima de lenha (madeira). 

(   ) Transformação de energia luminosa em energia química. 

(   ) Transformação de energia térmica em energia mecânica.  

(   ) Transformação de energia mecânica em energia elétrica. 

 

 

 

 

 

movimento transfere para outra parada. Como a energia mecânica transferida é muito pequena, é difícil 

observar a transferência. 

Energia Luminosa para Energia Química - principal fonte de fotossíntese. As plantas utilizam a energia 

luminosa para produzir, através de reações químicas, alimentos para si e para nós. Nós também 

fazemos fotossíntese para produzir vitamina D, mas não podemos nos alimentar disso. 

Energia Mecânica 

Energia Mecânica para Energia Elétrica - é muito utilizada em usinas hidrelétricas. A força da água 

que cai move turbinas como em moinhos, e esse movimento é usado para gerar energia elétrica.  

Energia Mecânica para Energia Térmica - ao esfregar as mãos rapidamente elas esquentarão. Essa 

transformação ocorre em fenômenos em que o atrito está envolvido. 

Energia Mecânica para Energia Luminosa - assim como a transformação inversa, essa também é 

muito sutil para observarmos com facilidade.  

Energia Mecânica para Energia Química - Alguns compostos são muito sensíveis e podem reagir 

rapidamente - esses compostos comumente são chamados de explosivos. 

Energia Química 

Energia Química para Energia Elétrica - muito explorada por pilhas e baterias. As reações químicas 

que estão ocorrendo nesses dispositivos podem ser usadas como fonte direta de energia elétrica. 

Energia Química para Energia Térmica - a mais comum é a reação de combustão. Nessa reação em 

que um combustível reage com um comburente há formação dos produtos, calor e luz.  

Energia Química para Energia Luminosa - a reação de combustão é a mais comum, como ocorre na 

transformação para energia térmica. Podem ser utilizados combustíveis como madeira, metano ou 

líquidos como álcool e querosene. 

Energia Química para Energia Mecânica - uma explosão é sempre acompanhada de uma onda de 

choque. A onda de choque nada mais é que o ar sendo movimento muito rapidamente, um tipo de vento 

supersônico e que é acompanhado de um estrondo. Explosivos como o TNT podem reagir e gerar tanta 

energia que são capazes de derrubar casas distantes apenas pela força do vento que produz. 



 

 

QUESTÃO 02. O processo básico de funcionamento de uma termelétrica se baseia na conversão de energia 

térmica em energia mecânica e desta, por meio de processos eletromagnéticos, em energia elétrica. Sobre 

as termelétricas e os principais impactos associados a elas, assinale as afirmações como verdadeiras (V) 

ou falsas (F). 

(    ) Essas usinas podem ser movidas por fontes não renováveis e também por fontes renováveis de energia. 

(    ) Geradores termelétricos que utilizam fontes renováveis de energia primária são os que causam maiores 

impactos. 

(    ) O principal produto da queima de combustíveis nas termelétricas é o CO2, um dos principais agentes 

do efeito estufa. 

(   ) Existem vários impactos diretamente associados às emissões de gases por termelétricas, tais como a 

chuva ácida. 

QUESTÃO 03) A energia existe em grande quantidade no universo. Ela não aumenta nem diminui, a energia 

se transforma. Relacione corretamente as imagens de acordo com as transformações de energia que estão 

apresentando. 

( 1 ) Transformação de energia luminosa em energia química. 

( 2 ) Transformação de energia térmica em energia luminosa. 

( 3 ) Transformação de energia mecânica em energia elétrica. 

  

(     ) 

   

 

 

 (     ) 

 

 

                                                 (    ) 

 

 

 

QUESTÃO 04) Complete a frase abaixo. A energia térmica constitui ao menos uma pequena parte da 

transformação de energia ocorrida durante a utilização de equipamentos elétricos, pois sempre há um 

aquecimento desses aparelhos. Portanto, pode-se dizer que todo aparelho que transforma energia elétrica 

em outra forma de energia, que não seja exclusivamente térmica, é denominado ______________. 

A) receptor   B) resistivo   C) interruptor   D) cabo de energia. 

 



 

 

QUESTÃO 05. Classificar os equipamentos elétricos residenciais abaixo, de acordo com o tipo de 

transformação de energia (térmica, sonora, luminosa e mecânica): 

A) Geladeira:____________      B) Televisão:____________        

C) Batedeira:____________      D) Rádio:_________________                       

E) Ferro:_______________       F) Microondas:___________        

QUESTÃO 06) Para que a energia elétrica chegue às casas e para que os aparelhos elétricos funcionem, é 
necessário um circuito elétrico. Com base nessa afirmação, responda assinalando com um X: 

a) Para que serve o circuito elétrico? 

A) Impedir que a energia percorra grandes distâncias.  

B) Conduzir a energia e controlá-la no seu caminho.  

C) Deixar a energia livre para percorrer qualquer caminho. 

QUESTÃO 07) Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. 

Analisando o esquema ao lado, é possível identificar que se trata de uma usina: 

A) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da 

turbina. 

B) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. 

C) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre 

aquecimento. 

D) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. 

QUESTÃO 08) 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 ao lado 
de 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 

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 

 

Após ler o texto com muita atenção, pesquisar, conversar e refletir, responda as questões: 

QUESTÃO 01) Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 02) Qual a importância da liberdade para a aprendizagem e relação com as pessoas? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03) Você se julga uma pessoa livre e responsável? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

