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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Objetos de conhecimento: Verbo e crônica. 
Habilidades:  
EF07LP06 - Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações 
comunicativas e na produção de textos. 
EF67LP30- Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da 
estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto. 

     
Leia a crônica abaixo e responda. 
 
UM JOGO QUE É UMA VERGONHA 
 
         Imagina um jogo deste jeito: o campo é de pedra bem pontuda e acontece num dia muito 
frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida e, no outro, os caras jogam 
descalços e só de calção. 
         O time que tem tênis e camisa ganha fácil, dá aquela goleada! O outro fica a maior parte do 
tempo tomando cuidado pra não cortar os pés ou então esfregando o braço arrepiado de frio. 
        Pra mim, a diferença da vida entre nós, que temos escola e casa e as crianças que não têm 
é um jogo assim. Quem não tem, perde sempre. 
        Não acho que todo mundo que tem as coisas é culpado por causa dos outros que não têm, 
mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada. Porque pode. 
        Porque, se a gente quiser jogar um jogo justo, pode exigir que os dois times sejam iguais, 
para começar. Casa e escola. 
        Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivessem outro lugar melhor pra 
escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando 
esse jogo besta. 
        Ganhando de dez a zero de um time tão fácil, mas tão fácil, que não vai mais ter o gosto da 
vitória, vai ter só vergonha. 
 
                                                                              Fernando Bonassi 
 
Fonte:  (In Vida da gente – crônicas publicadas no Suplemento Folhinha de S. Paulo) - 07/02/97. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sensacaotermica.com.br/cidades-de-es/&psig=AOvVaw285H2Bkl0tsXEOJ4nY_3Ju&ust=1583541980423000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICZxtzPhOgCFQAAAAAdAAAAABAV


QUESTÃO 01 - O texto “Um jogo que é uma vergonha” é uma crônica. Foi escrito a partir de uma 
situação da vida real, com o objetivo de fazer uma crítica a essa situação. Se o autor teve esse 
objetivo ao escrever, que objetivo tem em relação ao leitor? 
a. (   ) que aceite suas ideias. 
b. (   ) que rejeite suas ideias. 
c. (   ) que reflita sobre o assunto. 
d. (   ) que se divirta com o assunto. 
 
QUESTÃO 02 - O tema central da crônica é: 
a. (   ) futebol. 
b. (   ) miséria. 
c. (   ) desigualdade. 
d. (   ) crianças de rua. 
 
QUESTÃO 03 – O verbo é uma classe gramatical que indica acontecimentos representados no 
tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Exemplos de verbos: mandar, 
comprar, ficar, acontecer e chover. Observe o trecho abaixo: “mas isso não quer dizer que a gente 
não possa fazer nada”. São verbos: 
a. (   ) dizer e fazer. 
b. (   ) dizer e gente. 
c. (   ) fazer e mas. 
d. (   ) não e fazer. 
 
QUESTÃO 04 – Os verbos também são flexionados em tempos, observe:  
Maria canta muito bem. (presente) 
Júnior viajou na semana passada a trabalho. (passado/pretérito) 
Pagarei as contas no quinto dia útil. (futuro) 
 
No trecho “O time que tem tênis e camisa ganha fácil” o verbo destacado  
 
a. (   ) está no futuro. 
b. (   ) está no presente. 
c. (   ) está no passado/pretérito. 
d. (   ) não está flexionado. 
 

00MATEMÁTICA 
Objeto de conhecimento: Operações (adição e subtração) com números naturais. 

 
EF06MA03 -  Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos 
ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos 
processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

 
 
QUESTÃO 01 -  Artur e Gabriel adoram colecionar figurinhas. Gabriel tinha 1.260 figurinhas. Artur 
tinha 1.890 a mais que Gabriel. Durante um jogo Artur ganhou 535 e perdeu 682 figurinhas. Gabriel 
perdeu 213 e ganhou 736 figurinhas. Com quantas figurinhas cada um ficou depois do jogo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 



 
QUESTÃO 02 -  Um avião tem capacidade para transportar 140 passageiros, mas em determinado 
voo apenas 87 passageiros embarcaram. Nesse voo, quantos passageiros a mais seriam 
necessários para lotar o avião? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03 -  Uma creche, com crianças de 1 a 3 anos, tem 932 crianças matriculadas. Sendo 
que 203 tem 3 anos, 432 crianças têm 2 anos. Quantas crianças tem 1 ano? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTÃO 04 -  Marcelo tem duas dívidas para pagar, uma de R$ 38,00 e outra de R$ 46,00. Se 
eu tenho R$ 70,00 quanto ainda preciso para terminar de pagar estas dívidas? 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
CIÊNCIAS  
Objeto de conhecimento 
Diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais e programas e 
indicadores de saúde pública. 
Habilidades: (EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, 
com base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre 
outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 
 
QUESTÃO 01 - Existem microrganismos que são utilizadas na indústria para a produção de 
iogurte, queijo e vinagre, e também usados na produção de tintas, plásticos, cosméticos e até para 
limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem as doenças causadas 
por certos grupos desses microrganismos que são: 
 

 
 
A) vírus. 
B) bactérias. 
C) protozoários. 
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D) fungos. 
QUESTÃO 02 - Relacione as doenças às suas características.                                                                                               
 
1. Dengue               
2. Raiva              
3. Aids                                                                                                                                                                 
(      ) Pode ser transmitida por mordidas de cães, ratos e outros animais contaminados.                                     
(      ) É transmitida por picada de mosquito.                                                                                                           
(      ) O vírus ataca o sistema imunitário, diminuindo a resistência do organismo a infecções.                                       
 
A relação correta é:                                                                                                                                                    
A) 2, 1 e 3                   
B) 1, 2 e 3                      
C) 3, 2 e 1                      
D) 1, 3 e 2 
 
QUESTÃO 03 - Com o calor, a proliferação de moscas pode causar : 

A) Contaminação de alimentos. 
B) Mau cheiro no ambiente. 
C) Mal estar nas crianças 
D) O estrago de muitos alimentos  
 

 
HISTÓRIA 
 
Objeto de conhecimento: Descobrimento do Brasil.  

Habilidades (EF07HI01) - Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão 
e exclusão, com base em uma concepção europeia. 
 
QUESTÃO 01 - Observe  

 
 
 
 
 
 
 
O que esta imagem representa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
(EF07HI02) - Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da 
Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as 
interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 
 
 
 



 
QUESTÃO 02 - IDADE MODERNA  
A Idade Moderna é o momento da história do século XV até XVIII e que está localizado 
temporalmente entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Podemos afirmar seguramente 
que esse período foi considerado de intensas mudanças. Caracterizou-se por uma fase de 
grandes transformações, revoluções e mudanças na mentalidade ocidental, mudanças essas 
de ordem econômica, científica, social e religiosa, que balizaram o sistema capitalista. De todo 
modo, a Idade Moderna representa a época quando se encurtaram as distâncias, após os 
europeus se lançarem por mares nunca antes navegados, explorando e desvendando a 
natureza. Dessa forma, os principais acontecimentos da Idade Moderna foram: As Primeiras 
Grandes Navegações, o Renascimento, A Reforma Religiosa, o Absolutismo, o Iluminismo e a 
Revolução Francesa. 
 
A) O que é Idade Moderna? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
B) Como a Idade Moderna caracterizou – se? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
(EF07HI02) - Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, 
da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que 
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 
 
QUESTÃO 03 - Sociedade na Idade Moderna  
 
No tocante à Sociedade, esse foi um período caracterizado por significativas transformações e 
avanços tecnológicos que possibilitaram a globalização iniciada na Idade Moderna. Podemos 
citar as "Grandes Navegações", que possibilitou, graças a descobertas e avanços já referidos, 
tal como o aperfeiçoamento do astrolábio e da bússola, de barcos mais resistentes para 
viagens. 
 
A) As grandes descobertas e avanços tecnológicos ocorridos na Sociedade na Idade Moderna. 
Quais foram os avanços? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
GEOGRAFIA 
 
Objeto de conhecimento: Ideais e concepções sobre a formação territorial do Brasil: Meio 
Ambiente e sustentabilidade. 
Habilidade: (EF07GE04/ES) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como 
aspectos de renda, sexo, idade e processo de ocupação territorial, nas regiões brasileiras e 
dentro do Espírito Santo.   
 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 
Sudeste: como já dissemos, é a região mais populosa do Brasil, com mais de 80 milhões de 
habitantes, com 42% da população brasileira e 87 habitantes para cada quilômetro quadrado. 
É muita gente no mesmo lugar! Para se ter uma ideia, se consideramos a cidade de São Paulo 
e a sua região metropolitana, temos mais habitantes (19 milhões) do que o Centro-Oeste inteiro! 



Nordeste: é a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de pessoas e 27,7% da 
população do nosso país. Ao todo, são mais de 34 pessoas para cada quilômetro quadrado. 
Sul: a terceira região mais populosa do Brasil, com 27 milhões de habitantes. Como a sua área 
é menor entre as regiões brasileiras, a sua densidade populacional (habitantes por quilômetro 
quadrado) é de 47,8 hab/km². 
Norte: é a quarta mais populosa, ganhando somente do Centro-Oeste brasileiro. Sua população 
é de 16 milhões de pessoas, mas podemos dizer que essa é a região mais “vazia” do país, pois 
é a maior e apresenta muito espaço sobrando... Ao todo, sua densidade demográfica é de 
quatro habitantes para cada quilômetro! 
Centro-Oeste: é a última colocada e possui 14,5 milhões de pessoas, com uma densidade 
demográfica de 8,6 hab/km². Mesmo assim, temos grandes cidades nessa região, sendo 
Brasília e Goiânia as maiores delas. 
 

Atividades 
 

QUESTÃO 01 - A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A 
Região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é: 
a) Norte. 
b) Sudeste. 
c) Centro-Oeste. 
d) Nordeste. 
 
QUESTÃO 02 - Relacione as colunas indicando a quantidade da população de cada região: 
 
( 1 ) Centro-oeste  (     ) 16 milhões de habitantes 
( 2 ) Norte   (     ) 80 milhões de habitantes 
( 3 ) Sul   (     ) 54 milhões de habitantes 
( 4 ) Nordeste  (     ) 14,5 milhões de habitantes 
( 5 ) Sudeste   (     ) 27 milhões de habitantes 
 
QUESTÃO 03 -  Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta 

 



A- Norte     B- Nordeste    C- Sul     D- Sudeste 

 
LÍNGUA INGLESA  
 
Objeto de conhecimento: Interpretação de textos por meio de palavras, imagens, frases e 
outros -jogos, músicas, tecnologias, filmes, propagandas e mídias em geral 

Habilidades (EF07LI10‐ES) – Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de 
fontes confiáveis, para estudos / pesquisas escolares. 
 

 
Slogan é uma palavra ou frase curta e de fácil memorização, usada com frequência em 
propaganda comercial, política, religiosa, etc. 
No sentido figurado, o uso do slogan para fins publicitários também corresponde a uma guerra 
entre empresas ao disputarem a preferência do consumidor pelos seus produtos ou serviços. 
O slogan é amplamente usado em comerciais televisivos e em outros meios de comunicação. 
Para criar um slogan, os criativos normalmente recorrem a frases curtas e simples, nas quais 
estão presentes as características essenciais da empresa ou produto, com o objetivo de 
permanecerem na memória do consumidor. A criatividade é essencial na criação de slogans. O 
slogan é uma frase-chave ou expressão que sintetiza o posicionamento da marca ou da 
empresa. É o logotipo verbal, devendo constar em todas as ações de comunicação, e muitas 
vezes é apresentado juntamente com o logotipo, que é a identidade visual da empresa ou 
organização. 
No entanto, um slogan não é usado exclusivamente para divulgação de um serviço ou produto. 
Muitas vezes os slogans também são usados em campanhas políticas, sendo uma forma de 
anunciar um lema ou princípios políticos defendidos. 
 
QUESTÃO 01 - Relacione as colunas associando o SLOGAN ao seu respectivo produto 
e marque a opção corretamente o que preenche: siga o exemplo. 
 
( 1 ) Life’s Good 
( 2 ) Hello Moto  
( 3 ) Just do it 
 
(    ) Motorola  
( 3 ) Nike 
(    ) LG 
 
a) 1,2,3 
b) 2,3,1 
c) 3,2,1 
d) 1,3,2 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTÃO 02 -  o slogan acima se trata de uma marca de: 
 
a) electronics  
b) farm 
c) beauty 
d) cash 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Objeto de conhecimento: Esporte de rede/parede. 
(EF67EF03-06/ES) - Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas.  
 

QUESTÃO 01 - Esporte de Rede ou Parede 
 

 
A) Nos esportes de rede ou parede, qual o objetivo?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
B) Pesquise, e cite exemplos de esporte com rede, e esportes de parede. 

 
REDE:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PAREDE:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Objeto de conhecimento: CIDADANIA 
Habilidades: Refletir sobre o exercício da cidania e sua relação com o processo democrático; 
perceber a importância de ser responsável em suas atribuições. 
 
A Certidão de Nascimento é o primeiro documento que a maioria das pessoas recebe ao nascer. 
Ela foi, por muitos anos, o único documento que a criança tinha até a necessidade de 
providenciar outro tipo de documento de identificação. Hoje, as crianças saem da maternidade 
com CPF (Código da Pessoa Física) e muitos pais já providenciam o RG da criança 
 
QUESTÃO 1 - Abaixo temos alguns exemplos dos documentos na primeira coluna. Na segunda 
coluna temos os significados deles. Eles estão fora de ordem. Leia com atenção e relacione os 
documentos de acordo com seus significados. 
 

 

 
 
 



 
 
 
ARTE 
 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Composição; Bidimensional, tridimensional, geométrica, 
simetria. 
HABILIDADES: (EF69AR02-06/ES) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais nas obras 
da arte brasileira, contextualizando-os com estilos internacionais no tempo e no espaço. 

 
SIMETRIA E ASSIMETRIA 

 
 A simetria é uma característica presente em muitos objetos e na própria natureza. Ela 
está presente também nas artes, como em fotos, pinturas e em esculturas. 
 os objetos, os animais, os vegetais, os minerais e as pessoas que estão a nossa volta 
podem ser classificados, quanto à forma, em simétricos e assimétricos. 
 Quando se quer saber se uma figura ou um objeto qualquer é simétrico ou assimétrico, 
deve-se traçar uma linha dividindo-o ao meio. 
 Se os dois lados forem iguais, tem-se uma figura simétrica.  
 se os dois lados forem diferentes, ela é assimétrica. 
 Portanto, o eixo é a linha que divide as figuras em duas metades iguais. 
 
SIMETRIA REAL OU BILATERAL: AS DUAS METADES SÃO EXATAMENTE IGUAIS. 

 
 
SIMETRIA RADIAL: TODAS AS RETAS PASSAM PELO CENTRO DE UM CÍRCULO OU SE 
IRRADIAM DO CENTRO PARA FORA. 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 SIMETRIA EM ESPELHO D'ÁGUA: APARECE NA NATUREZA QUANDO OBSERVAMOS O 
REFLEXO DE OBJETOS, ELEMENTOS E ANIMAIS NA ÁGUA. 

 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 01 - LEIA O TEXTO ACIMA E RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES: 
 
A - Pessoas que estão a nossa volta podem ser classificados, quanto à forma de: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
B - O que é uma simetria real? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
C - O que é uma simetria radial? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
D - Explique o que é uma simetria em espelho d'água. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


