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PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 
DERIVAÇÃO – consiste em formar uma palavra derivada, a partir de outra, 
chamada primitiva. 
 
a) Derivação prefixal: acréscimo de um prefixo. Ex: infeliz 
b) Derivação sufixal: acréscimo de um sufixo. Ex: felizmente 
c) Derivação parassintética: acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Ex: 
infelicidade 
d) Derivação regressiva: quando há eliminação de morfemas (desinências, 
sufixos, etc) no final da palavra. Ex: falar = fala / combater = combate / pular = 
pulo 
e) Derivação imprópria: ocorre quando há mudança no sentido e na classe 
gramatical da palavra. Ex: O monstro do filme não é tão feio. / Houve um 
comício monstro. 
 

 

OBJETO DE CONHECIMENTO: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA/ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE 
PALAVRAS (JUSTAPOSIÇÃO E AGLUTINAÇÃO)  
 
HABILIDADES 
(EF07LP03/ES) - Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas, com os prefixos 
e sufixos mais produtivos no português. 
(EF08LP05) - Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e 
justaposição), apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas. 
(EF69LP55) - Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

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


  

 

COMPOSIÇÃO – formar palavras por meio da união de dois ou mais radicais. 

a) Composição por justaposição: não há alteração. Ex: quinta-feira / pé-de-

meia / couve-flor 

b) Composição por aglutinação: há alteração, há perda de alguns sons nas 

palavras componentes. Ex: planalto (plano + alto) / embora (em + boa + hora) / 

aguardente (água + ardente) 

Exercícios: 

      QUESTÃO 01 - Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa FALSA: 

 

a) A função deste é promover um evento de interesse social, portanto trata-se 
de um gênero cartaz. 
 

b) A palavra “BICICLETADA” foi criada com o objetivo de significar uma ação 
decorrente do uso de bicicletas para promover a preservação ambiental.  
 

c) A palavra BICICLETADA foi formada por derivação sufixal. 
 

     d)  A função deste é convencer as pessoas a adquirirem um serviço de interesse 
social, portanto trata-se de um gênero propaganda. 
 
          Leia atentamente o cartum abaixo: 

 

QUESTÃO 02 - O efeito de humor desse cartum é construído a partir de um 

recurso linguístico de formação de palavras denominado de:  

a) sufixação 

b) prefixação 

c) parassíntese 

d) regressão 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-VEIX2tRvq8M/Wz45ZK1m-VI/AAAAAAAAAlg/Q849J-nkTQM5BgkenoNkq4YMd6VISiQfwCLcBGAs/s1600/BIC.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XKAQWEGxQoU/Wz4_59aHblI/AAAAAAAAAmA/fiwLpoefrzkoyjrmarCxGo6PXXTrsXjwQCLcBGAs/s1600/download.png


  

QUESTÃO 03 -  Processo de formação de Palavras: JUSTAPOSIÇÃO.  
 
a) Explique este tipo de formação de acordo com os conteúdos 
apresentados. 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Que item contém somente palavras formadas por justaposição? 
      
      a) desagradável - complemente 
      b) supersticiosa - valiosas 
      c) encruzilhada - estremeceu 
      d) vaga-lume - pé-de-cabra    
    
QUESTÃO 04 - Analise a imagem abaixo e tente identificar as características 
próprias do personagem Chico Bento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Garoto caipira, cultiva vida simples e humilde, ama terras interioranas... 
B) Garoto morador dos grandes centros urbanos... 
C) Garoto estudioso e que vive uma vida luxuosa nas grandes cidades 
D) Garoto com linguagem formal e rebuscada cheia de coerência. 
 
Texto para a questão 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(De EU E O SERTÃO - Cante lá que eu canto Cá - Filosofia de um trovador 
nordestino - Ed.Vozes, Petrópolis, 1982) 

05- Analise as palavras no texto acima e, identifique abaixo em qual alternativa 
todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE de acordo com a Norma 
Culta Padrão da Língua Portuguesa, sem desmerecer a intencionalidade do tipo 
de linguagem utilizada por Patativa do Assaré. 
 

A) Alguém, mistérios, ainda, porque...        B) Argúem, inda, sertão, pruquê... 
B) Mistéro, cantou, ainda, porque...            C) Inda, mistérios, ainda, argúem...  

 
MATEMÁTICA 
 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Porcentagem 

Habilidade: EF08MA04/ES - Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo 
de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais e enfatizando suas 
aplicações no cotidiano. 
 

A Porcentagem ou Percentagem representa uma razão cujo denominador é 

igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo % é 

usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem, pode ainda ser 

expresso na forma de fração centesimal (denominador igual a 100) ou como 

um número decimal. 

Exemplo: 

 
Para facilitar o entendimento, veja a tabela abaixo: 

 
Como Calcular a Porcentagem? 

Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem, no entanto nesta 

atividade utilizaremos o método de transformação da porcentagem em fração 

com denominador igual a 100. 

 

Veja o exemplo a seguir: 

Calcule 30% de 90 

Para resolver usando frações, primeiro temos que transformar a porcentagem 

em uma fração com denominador igual a 100: 



  

 
Logo, 30% de 90 é 27 

AGORA É COM VOCÊ!!!! 

Aplique os conhecimentos adquiridos, e observando o exemplo apresentado 

resolva as questões a seguir. 

 
QUESTÃO 01- Numa loja de eletrodomésticos, Cida viu o cartaz abaixo. 

 
Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR&tab=8i 

 
Se Cida comprar a geladeira à vista, quanto pagará por ela? 
 
A) R$ 1 500,00 
B) R$ 750,00 
C) R$ 375,00 
D) R$ 150,00 
 

QUESTÃO 02 -  Numa prova de Matemática, 18 alunos, dentre os 40 da classe, 
obtiveram nota acima de 7,0. Nessa turma, a porcentagem de alunos que obteve 
nota superior a 7,0 é: 
A) 18% 
B) 22% 
C) 45% 
D) 50% 
 

3) Num painel de 40 m2 de área, 30% são ocupados por ilustrações. Sendo 
assim, a área ocupada por ilustrações é: 
A) 20 m2 

B) 16 m2 
C) 12 m2 
D) 6 m2 
 

 

 

 

 



  

4) Observe a imagem a seguir. 

 
Fonte: https://portal.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/7%C2%BA-MAT-

3%C2%AA-semana-2%C2%BA-corte-pdf.pdf 

 
Sabe-se que antes do reajuste a gasolina custava R$ 4,30. Qual o preço da 
gasolina, após o reajuste? 
 
A) R$ 4,515 
B) R$ 4,085 
C) R$ 3,515 
D) R$ 3,085 
 
CIÊNCIAS  
 
Objeto de conhecimento: Célula como unidade da vida.  
Habilidades: EF06CI05/ES*  Identificar e explicar a organização básica das 
células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, 
representando-as por meio de modelos e simulações e reconhecendo-as como 
unidade básica da vida (teoria celular). 
 
01) Que parte da célula controla a entrada e a saída de substâncias? 

 
 

A) citoplasma. 

B) núcleo. 

C) membrana celular. 

D) mitocôndria. 

(      ) - A função do tecido epitelial. 
(      ) - Transmitir impulsos nervosos 
(      ) - Revestimento e proteção 
(      ) - Isolante térmico 
(      ) - Sustentação 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-6yoGeqj5gfA/XG6Od1VDvJI/AAAAAAAAEh8/MordWsIZJbAOjbTl-znWmtnR7RB2r7lKQCK4BGAYYCw/s1600/Imagem11.jpg


  

Objeto de conhecimento: 
Temperatura e calor, propagação, do calor, termodinâmica e meio ambiente. 
MEIO AMBIENTE 
Habilidades: 
EF07CI02/ES-Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes 
situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas, reconhecendo as condições 
para existência de fluxo térmico e de equilíbrio termodinâmico e identificando 
formas de medir a temperatura de diferentes materiais e substâncias em 
diferentes condições.                                                                                                                                                   
EF07CI03/ES-Reconhecer e classificar modos de propagação de calor entre 
diferentes meios e utilizar esse conhecimento para justificar a utilização de 
determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o 
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor 
solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 
 
Temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à 
agitação das partículas que compõem os corpos. No cotidiano é muito comum 
as pessoas medirem o grau de agitação dessas partículas através da sensação 
de quente ou frio que se sente ao tocar outro corpo. No entanto não podemos 
confiar na sensação térmica. Para isso existem os termômetros, que são 
graduados para medir a temperatura dos corpos. Calor É muito comum ver 
pessoas falando que estão com calor, no entanto, fisicamente falando, essa fala 
está errada. Calor é definido como sendo energia térmica em trânsito e que flui 
de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura existente entre 
eles, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. 
 
01) Os sintomas provocados pelo calor nas crianças são: 
A) Dores de cabeça e desidratação 
B) Febre e diarréia 
C) Sono e vômitos 
D) Diarréias, vômitos e desidratação 
 
02) Na falta do filtro a água deve ser: 
A) Retirada de poços 
B) Retirada da torneira 
C) Filtrada e fervida 
D) Tratada com cloro 
 
HISTÓRIA 
 
Objeto de conhecimento: A Revolução Francesa 
Habilidade(EF08HI04) - Identificar e relacionar os processos da Revolução 

Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

QUESTÃO 01-  A revolução francesa surgiu a partir de crises econômica, social 
e política as quais foram regadas pelas ideias de liberdade, igualdade e 
fraternidade. Nesta revolução, como o próprio nome sugere, ocorre uma 
transformação no poder francês que após a tentativa de implementação de uma 
constituição ocorre a queda monarquia juntamente com o absolutismo (deste 
último, a queda da Bastilha que era uma cadeia é um marco), surgindo a nova 
classe dirigente (a burguesia), que depois sofreu mudanças nela própria. Este 



  

período da revolução também foi marcado por uma grande violência, como 
ilustra o advento da guilhotina (sugiro que você leia o hino da França). 
A - Quais as ideias da revolução francesa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
B - Qual foi o marco da revolução francesa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
C - Qual foi o advento que marcou a violência da Revolução Francesa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
(EF08HI04) - Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 
 
QUESTÃO 02 - Leia o fragmento abaixo: 
 
....... ocorre a queda monarquia juntamente com o absolutismo (deste último, a 
queda da Bastilha que era uma cadeia é um marco), surgindo a nova classe 
dirigente (a burguesia), que depois sofreu mudanças nela própria. Este período 
da revolução também foi marcado por uma grande violência, como ilustra o 
advento da guilhotina (sugiro que você leia o hino da França). 
 
a) A Bastilha era um palácio. 
b) A Bastilha era uma loja. 
c) A Bastilha era uma casa 
d) A Bastilha era uma cadeia. 
 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 
 
QUESTÃO 03 - Leia o texto 
 
Com o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 
1791, os colonos franceses quiseram contestar o jugo da metrópole, que se 
reservava o direito de monopólio sobre suas mercadorias. Os escravos também 
aproveitam para se sublevar e os “sang-melés” (literalmente, sangue misturado), 
reivindicam a cidadania francesa. Eles a obtém em 1792 e no ano seguinte, a 
escravidão é abolida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Qual foi o episódio, ocorrido em agosto de 1791, que provocou tantas 
mudanças no Haiti? 
 
a) A Queda da Bastilha, em Paris. 
b) A coroação de Bonaparte como Imperador dos franceses. 
c) A promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
d) A morte do rei Luís XVI pela guilhotina. 
 
Obs. O que estiver em vermelho favor apagar pois todas as respostas estão nos 
textos. 
 
GEOGRAFIA 
 
Objeto de conhecimento: Distribuição da população mundial e 
deslocamentos populacionais – migrações, refugiados e diversidade. 
Habilidade: (EF08GE04/ES) - Compreender os fluxos de migração na América 
Latina (movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de 
expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região, 
compreendendo e utilizando os conceitos de estado, nação, território, governo, 
e país na compreensão de conflitos contemporâneos. 
 
MIGRAÇÃO, EMIGRAÇÃO E REFUGIADOS 
 
A migração sempre irá inclui os movimentos de imigração e emigração. A 
imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro, esses 
são os chamados imigrantes. Imigração vem do latim “immigratus”, que significa 
“se mudar para”. 
A emigração é o movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. Os 
emigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem. Emigração vem do 
latim “emigratus” que significa “se afastar”. 
Refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição 
devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo 
social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por 
causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido a 
grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. 
 
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.  
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos


  

QUESTÃO 02 - 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.  
 
QUESTÃO 03 - Toda pessoa que, em razão de fundados temores de 
perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 
determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de 
origem, são chamados de: 
 
a)(   ) emigrante.      b)(   ) forasteiro.     c)(   ) imigrante.        d)(   ) refugiados 
 
LÍNGUA INGLESA  
 
Objeto de conhecimento: 
Práticas de compreensão de textos orais, multimodais -(informativo/jornalístico) 
advindos do ambiente escolar ou de outros espaços, incluindo os digitais. 
Habilidade: (EF09LI08-ES) Explorar ambientes virtuais de informação e 
socialização, analisando a qualidade e a validação das informações veiculadas 
analisando se as mesmas violam os direitos humanos oportunizando um 
trabalho interdisciplinar com (EF09HI16) 
 
QUESTÃO 01- Apesar de parecer recente, o termo fake news é mais antigo do 
que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada 
desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo 
o mundo. Sendo assim, qual é a tradução do termo Fake news? 

 

 
 
 
a) Notícias verdadeiras 
b) Notícias interessantes 
c) Notícias falsas  
d) Notícias secretas 
 
QUESTÃO 02 - Geralmente a fake news é espalhada em qual meio de 
comunicação: 

 
a) Rádio 
b) TV 
c) Redes sociais  
d) Jornais 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica


  

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Objeto de conhecimento: Futsal 

Habilidade: (EF89EF02) - Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo 

e taco, invasão e combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-

táticas básicas. 

Futsal 
O futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo 
semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. 
Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, 
por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. 
No Brasil, o futsal tem tido grande representatividade nas últimas décadas. Ao 
lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. 
 
Origem do Futsal 
O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de 
educação física Juan Carlos Ceriani Gravier da ACM (Associação Cristã de 
Moços). 
No início era chamado de Indoor Football (na tradução literal significa “futebol no 
interior”). 
 
Atividade 
 
1)Em que país surgiu o futsal? 
 
A) Uruguai.               B) China.             C) Estados Unidos.              D) Brasil. 
 
2)Quem foi o criador do futsal? 
 
A) James Naismith.                                    B) Juan Carlos Ceriani Gravier. 
C) William George Morgan.                        D) Karl Schelenz. 
 
3)Como o futsal era chamado no início? 
 
A) Indoor football.                                       B) Futebol de salão. 
C) Futebol de campo.                                 D) Futsal de campo. 
 
Conteúdo: Jogos de raquete 
 
Habilidade: (EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo 
e taco, invasão e combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

QUESTÃO 01- 
Jogos de raquete 
 
Tênis 
 
O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os 
jogadores têm que se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra, 
além dos movimentos feitos na hora de acertar o golpe na bola. Os 
deslocamentos executados abrangem praticamente todas as partes do corpo do 
participante. Além disso, o tênis exige concentração e estimula o cérebro a estar 
atento às táticas e estratégias de jogo. 
Beach Tennis 
O beach tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias 
brasileiras em 2008, mas surgiu na Itália, em 1997. O esporte tem uma mistura 
de tênis tradicional com vôlei de praia e badminton. 
O esporte é praticado principalmente nas praias, mas hoje vem dominando os 
clubes, academias e parques pelo País. 
A modalidade é atrativa por poder ser praticada ao ar livre, à beira mar ou em 
vários lugares. O que traz maior sensação de bem-estar e prazer 
 
Benefícios dos esportes de raquete 
 
Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora e 
no condicionamento físico, além da flexibilidade e agilidade. Proporcionam 
também altas queimas calóricas, por serem esportes de frequente 
movimentação. Do ponto de vista cognitivo, essas modalidades auxiliam na 
capacidade de planejamento e capacidade de tomar decisão, já que é preciso 
planejar cada jogada de forma rápida. 
 
Atividade 
 
a) O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os 
jogadores têm que se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra. 
Além disso, o tênis exige concentração e estimula o: 
 
a) Coração.              b) Cérebro.                 c) Pulmão.                           d) Pescoço. 
 
b) O beach Tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias 
brasileiras em 2008, mas surgiu na Itália, em que ano? 
 
a) 1997.                       b) 1999.                        c) 2001.                             d) 2015. 
 
c) Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora 
e no condicionamento físico, além da flexibilidade e 
 
a) Rigidez.               b) Agilidade.          c) Falta de raciocínio.          d) Lerdeza. 
 
 
 
 
 
 

https://www.guiadoesporte.com/cat/tenis
https://www.guiadoesporte.com/cat/beach-tennis
https://www.guiadoesporte.com/cat/tenis
https://www.guiadoesporte.com/cat/beach-tennis


  

ARTE 
 
Objeto de Conhecimento: Movimentos e períodos: Indústria Cultural, Arte no 
Séc.XX,  Arte Contemporânea. 
Habilidades: (EF69AR02-08/ES) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais 
que produziram uma arte de reflexão e contestação, contextualizando-os no 
tempo e no espaço, compreendendo os momentos históricos e socioculturais 
ao longo das diferentes histórias das artes 

 
POP ART 
 

 
  

  
 
Pop Art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas 
relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano (AMERICAN 
WAY OF LIFE) 
 O termo em inglês significa "arte popular" e surgiu durante a década de 
1950, na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico LAWRENCE ALLOWAY 
durante encontros de um grupo de artistas, o "grupo independente". depois, 
espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. 

 
 Algumas características da Pop Art é:  aproximação da arte com a vida 
cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças 
publicitárias, uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das 
histórias em quadrinhos. 
 No Brasil, a Pop Art  surgiu em outro contexto histórico. aqui, estava em 
curso a ditadura militar e os artistas utilizaram a estética pop para se comunicar 
com as massas e, assim fazer críticas ao sistema. os principais nomes da Pop 
Art brasileira são: Antônio Dias (1944), Rubens Gerchman (1942-2008) E 
Claudio Tozzi (1944). 
 
QUESTÃO 01- AGORA QUE VOCÊ APRENDEU UM POUCO SOBRE A POP 
ART, VAMOS RESPONDER AS ATIVIDADES. 
 
A -  Em que ano e onde surgiu a Pop Art? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
B - Quais os três principais artistas da Pop Art brasileira? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 



  

C - Em que época surgiu a Pop Art no Brasil? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
D - Cite três principais características da Pop Art? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Objeto de conhecimento: CIDADANIA 
Habilidades: Compreender qual o seu papel como parte da sociedade; perceber 
a importância de ser responsável em suas atribuições. 
 
SEUS PRÓPRIOS DOCUMENTOS 
O cidadão deve possuir alguns documentos para identificação, trabalho, entre 
outros. Abaixo, está uma lista dos principais documentos que devemos ter.  
RG; 
CPF; 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DE CASAMENTO; 
CARTEIRA DE TRABALHO; 
CERTIFICADO DE RESERVISTA; 
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO; 
TÍTULO DE ELEITOR. 
 
NOTA: Quando nos casamos oficialmente, nossa certidão de nascimento fica 
retida no cartório onde oficializamos o casamento e a certidão de casamento a 
substitui. 
 
QUESTÃO 1 - Você se lembra do momento em que foi solicitar seu primeiro 
documento de identificação? Qual foi ele? Quanto tempo faz? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 


