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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Objeto de conhecimento: 
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA/ MEMES, CHARGES, TIRINHAS (3ªAPOSTILA – 09/04 A 10/05) 
Habilidades: 
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens, o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem; em entrevistas, 
os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; 
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como 
notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital,que também 
podem contar com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como 
artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: 
apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc. 

O nosso país é muito grande e desigual, com Estados grandes e pequenos, ricos e pobres, com 

gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes cidades, em povoados ou na roça, então é 

natural que a língua portuguesa sofra variações. Essas variações constituem as Variedades 

Linguísticas. 

As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, então é 

compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades 

comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações, e não como erros. 

Quando tratamos as variações como erro, incorremos no preconceito linguístico que associa, 

erroneamente, a língua ao status. O português falado em algumas cidades do interior do estado 

de São Paulo, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou inculto, mas, na 

verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa. 

 A língua é um sistema vivo e pode ser modificada por seus falantes de  acordo  com a 

situação linguística 

 

 

 

 

 

 

 

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- Observe a imagem abaixo retirada do Facebook e responda as perguntas a 
seguir: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A) Esse jeito como o personagem falou dá para o ouvinte/leitor compreender? Por quê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
B) Essa linguagem usada por ele é considerada “correta” ou “errada”? Por quê? 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

https://1.bp.blogspot.com/--EtcjGBxlFU/W6GQkdaxDbI/AAAAAAAAAu4/9WrJ3Mh0HII6GH7Zr3IGYizviJRt9udLACLcBGAs/s1600/1.jpg


a) O título apresenta uma 

quantidade para atrair a atenção 

do leitor. 

b) O título apresenta-se a partir do 

número 100. 

c) A palavra “CEM” está escrita 

errada, pois deveria ser “SEM”. 

d) A palavra “cem” é um numeral 

multiplicativo. 

 

 

 QUESTÃO 02 -  Observe o texto abaixo retirado do WhatsApp e assinale a alternativa correta. 

a.(      ) Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. 
b.(   ) Por ter palavras abreviadas em excesso está totalmente contrariando as regras da 
gramática, logo não é um texto. 
c.(     ) Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. 
d.(     ) Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só 
deve ser utilizada em situações informais como internet, celular, etc. 
 
QUESTÃO 03 -  Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa FALSA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Esse texto é uma charge e o seu tema é criticar a violência em festas de carnaval. 

b) A palavra “Marcante” nesta charge apresenta dois sentidos. 

c) Os numerais presentes nesta charge são chamados numerais cardinais. 

d) Os numerais presentes nesta charge dão a ideia de quantidade. 

e) Número é a palavra escrita ou falada e numeral é o algarismo arábico que usamos (ex.: 1, 

2,3...) 

 
QUESTÃO 04 -  A imagem abaixo é a capa de um livro. Sobre o título é CORRETO afirmar que: 
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MATEMÁTICA 
 

Objeto de conhecimento: NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A notação científica (também conhecida como potência de dez) é utilizada para reduzir a escrita 

de números muitos grandes ou muito pequenos. Para isso, utilizamos as potências de 10. 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/notacao-cientifica. 

Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências 

de base 10.  

Números MUITO grandes 

Da definição de potência, temos que: 

100 = 1 
101 = 10 
102 = 10 · 10 = 100 
103 = 10 · 10 · 10 = 1.000 
104 = 10 · 10· 10· 10 = 10.000 
105 = 10· 10· 10· 10· 10 = 100.000 
 

Observe que, na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de 

zeros da resposta. Veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zeros 

que temos à direita.  

 

Números MUITO pequenos 

Da definição de potência, temos que: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/potencias-base-10.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/potencias-base-10.htm


Veja que a quantidade de casas decimais andadas para esquerda coincide com o expoente da 

potência. A quantidade de zeros à esquerda do número 1 coincide, portanto, com o número 

do expoente. A potência 10 –10, por exemplo, é igual a 0,0000000001. 

 
Escrita Notação Científica 
A escrita da notação cientifica deve ser representada em: 
a . 10b 
Onde: 
a = número real compreendido de 1 a 10. 
10 = base 
b = é o expoente, que ser positivo ou negativo 
 

 
Exemplos: 
25 300 = 2,53 . 104  -> (deslocamos a vírgula 4 casas a esquerda) 
0,0015 = 1,5 . 10-3 -> (deslocamos a vírgula 3 casas a direita) 
-20 000 = - 2 . 104 -> (deslocamos a vírgula 4 casas a esquerda) 
0,325 = 3,25 . 10-1 -> (deslocamos a vírgula 1 casa a direita) 
 
Agora é sua VEZ!! Aplique os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades a seguir. 
 
ATIVIDADES 
 
EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, 
envolvendo diferentes operações. 
 
QUESTÃO 01-  O estádio do Maracanã já acomodou um público de 210 000 pessoas. Escreva, 
em notação científica o público que o Maracanã já acomodou. 

A) 2,1 . 107 

B) 2,1 . 10−6 
C) 2,1 . 105 

D) 2,1 . 10−7 
 
EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, 
envolvendo diferentes operações. 
 
QUESTÃO 02-  A distância entre o Sol e a Terra é de 149 600 000 km. Esse número em notação 
científica é: 
A) 149, 6 . 102 

B) 1496 . 10-2 

C) 1,4 . 105 

D) 1,496 . 108 

 

Portanto, para transformar um número em uma potência de dez, é necessário deslocar a 

vírgula para a direita (números pequenos) ou para a esquerda (números grandes) de forma 

que o algarismo inteiro significativo (também conhecido como coeficiente) dessa potência 

fique compreendido entre 1 e 10 e a quantidade de vezes que você deslocou a vírgula será 

o índice da notação científica.  



EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, 

envolvendo diferentes operações. 

 

QUESTÃO 03-  Uma das menores formas de vida conhecida na Terra vive no fundo do mar e se 

chama Nanobe. O tamanho máximo que um ser desse pode atingir corresponde a 150 

nanômetros. Sabendo que um nanômetro é uma fração muito pequena do metro que vale 10-

9. O tamanho do Nanobe em notação científica é: 

A) 150 .105 

B) 1,50 . 10-8 

C) 150 . 10 

D) 10-9 

 

EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, 

envolvendo diferentes operações. 

 

QUESTÃO 04-  A espessura de uma folha de papel é de 0,005 mm. A alternativa que apresenta 
a notação científica deste número é: 

A) 50 . 101 

B) 50 . 10−2 
C) 5,0 . 105 

D) 5,0 . 10−3 
 

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). 
 
QUESTÃO 01-  Que parte da célula controla a entrada e a saída de substâncias? 

 
 

A) citoplasma.   

B) núcleo. 

C) membrana celular. 

D) mitocôndria. 

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


(      ) - A função do tecido epitelial. 
(      ) - Transmitir impulsos nervosos 
(      ) - Revestimento e proteção 
(      ) - Isolante térmico 
(      ) - Sustentação 
 
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. 
 
QUESTÃO 02-  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 
 
QUESTÃO 03 -  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 
Primeira Guerra Mundial / Revolução Russa 
(EF09HI11) - Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa 
e seu significado histórico 
 
QUESTÃO 01- 8 de Março nasceu com luta por pão e paz 
 

 
“Em 1917, no dia 8 de março (23 de fevereiro), no Dia das Mulheres Trabalhadoras, elas saíram 
corajosamente às ruas de Petrogrado. As mulheres – algumas eram trabalhadoras, algumas 
eram esposas de soldados – reivindicavam “Pão para nossos filhos” e “Retorno de nossos 
maridos das trincheiras”. Nesse momento decisivo, o protesto das mulheres trabalhadoras era 
tão ameaçador que mesmo as forças de segurança tsaristas não ousaram tomar as medidas 
usuais contra as rebeldes e observavam atônitas o mar turbulento da ira do povo. O Dia das 
Mulheres Trabalhadoras de 1917 tornou-se memorável na história. Nesse dia as mulheres russas 
ergueram a tocha da revolução proletária e incendiaram todo o mundo. A revolução de fevereiro 
se iniciou a partir desse dia.” 
Conforme a foto e o texto a que classe pertenciam as mulheres? 
A(   ) Funcionárias pública;                                 
B(   )Medicas; 
C(   )Advogadas; 
D(   )Trabalhadoras rurais e esposas de soldados reivindicando pão e paz para os filhos. 
 
(EF09HI11) - Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa 
e seu significado histórico 
 

 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 02- “Em 1917, no dia 8 de março (23 de fevereiro), no Dia das Mulheres 
Trabalhadoras, elas saíram corajosamente às ruas de Petrogrado. As mulheres – algumas eram 
trabalhadoras, algumas eram esposas de soldados – reivindicavam “Pão para nossos filhos” e 
“Retorno de nossos maridos das trincheiras”. Nesse momento decisivo, o protesto das mulheres 
trabalhadoras era tão ameaçador que mesmo as forças de segurança tsaristas não ousaram 
tomar as medidas usuais contra as rebeldes e observavam atônitas o mar turbulento da ira do 
povo. O Dia das Mulheres Trabalhadoras de 1917 tornou-se memorável na história. Nesse dia 
as mulheres russas ergueram a tocha da revolução proletária e incendiaram todo o mundo. A 
revolução de fevereiro se iniciou a partir desse dia.” Este dia ficou conhecida como? 
 
A(   )Revolução rural; 
B(   )Revolucionárias; 
C(   )Revolução das mulheres; 
D(   )Revolução Proletaria. 
 
(EF09HI11) - Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa 
e seu significado histórico 
 
QUESTÃO 03 -  Trincheiras 
O solo encharcado da região ajuda a preservar materiais orgânicos, como madeira e tecidos — 
um tesouro para os arqueólogos de hoje. Porém, há mais de 100 anos, os soldados travavam 
batalhas constantes contra a água e a lama. Por engano, muitas trincheiras foram escavadas 
abaixo do nível freático. Com a mudança das estações e com a chuva, a vida dos soldados podia 
virar um inferno, mesmo que não estivessem sob fogo. O pé de trincheira, uma lesão causada 
pelo frio, umidade e sujeira, levou à baixa de 75 mil soldados britânicos. 

 
O termo “Pé de trincheira significa. 
A(   )Uma arvore frondosa 
B(   ) uma lesão nos olhos 
C(   ) Uma lesão causada pelo frio. 
D(   ) Uma verdura consumida pelos soldados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17219792


GEOGRAFIA 
 
Objeto de conhecimento: Corporações organismos internacionais – União Europeia 
Habilidade: (EF09GE09) - Analisar características de países e grupos de países europeus, 
asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e 
discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-
naturais. 
 
União Europeia 
 
A União Europeia (UE) é o maior Bloco Econômico mundial composto atualmente por 27 países. 
A população europeia estimada em 500 milhões de pessoas, o que corresponde a 7% da 
população mundial, engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. 
Os objetivos da União Europeia são manter a paz entre seus membros e promover a livre 
circulação de pessoas, mercadorias e capitais. 
Além disso, busca o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, aumentar a qualidade 
de vida, saúde e trabalho dos cidadãos europeus e reduzir as desigualdades sociais e 
econômicas e social dos países-membros. 

 
 
Bandeira da União Europeia 
Países da União Europeia 
 

 

 

 

 

 

Abaixo, a lista de países com seu ano de entrada no bloco: 



 Alemanha 
(1952) 

 Áustria (1995)  Bélgica (1952)  Bulgária 
(2007) 

 Chipre (2004) 

 Croácia (2013)  Dinamarca 
(1973) 

 

 Eslováquia 
(2004) 

 

 Eslovênia 
(2004) 

 Espanha (1986) 

 Estônia (2004)  Finlândia (1995)  França (1952)  Grécia (1981)  Hungria (2004) 

 Irlanda (1973)  Itália (1952)  Letônia (2004)  Lituânia (2004)  Luxemburgo 
(1952) 

 Malta (2004) 
  

 Países Baixos 
(1952) 

 Polônia (2004) 
  

 Portugal 
(1986) 

  

 República 
Checa (2004) 

 Romênia (2007)  Suécia (1995)       

 

 
Mapa da União Europeia com o Reino Unido, que deixou o bloco de janeiro de 2020 
 
Atividades 
 
QUESTÃO 01- O país deixou a União Europeia em Janeiro de 2020 foi: 

 
a- Reino Unido b- Alemanha  c- França  d- Itália 

 
QUESTÃO 02- É o maior Bloco Econômico mundial composto atualmente por 27 países. 

A população europeia estimada em 500 milhões de pessoas, o que corresponde a 7% da 
população mundial, engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. 
 
a- Mercosul  b- APEC  c- União Europeia  d- Nafta 

QUESTÃO 03 - Os objetivos da União Europeia são: 



 
a- Reunir todos os países do mundo no mesmo bloco econômico. 
b- Manter a paz entre seus membros e promover a livre circulação de pessoas, 

mercadorias e capitais. 
c- Desmembrar os países da União Europeia. 
d- Excluir alguns países do seu bloco econômico. 

 
LÍNGUA INGLESA  
 
Objeto de conhecimento: 
Práticas de compreensão e produção oral e escrita que utilizem informações provenientes de 
ambientes virtuais – FAKE NEWS. 
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- Quais destas construções famosas ficam nos Estados Unidos? 

 

 
 

a) Estátua da Liberdade 
b) The High Line 
c) Angkor Wat  
d) Lincoln Memorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 - Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King? 



 

 
a) Igualdade das raças  
b) Justiça para os menos favorecidos 
c) Intolerância religiosa 
d) Prêmio Nobel da Paz 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Conteúdo: 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 
QUESTÃO 01- Em que país surgiu o futsal? 
 
A) Uruguai.               B) China.             C) Estados Unidos.              D) Brasil. 
 
QUESTÃO 02 - Quem foi o criador do futsal? 
 
A) James Naismith.                                    B) Juan Carlos Ceriani Gravier. 
C) William George Morgan.                        D) Karl Schelenz. 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 - Como o futsal era chamado no início? 



 
A) Indoor football.                                       B) Futebol de salão. 
C) Futebol de campo.                                 D) Futsal de campo. 
 
Objeto de conhecimento: 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. 
 
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 
 
QUESTÃO 01-  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. 
 
QUESTÃO 02-  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. 
 
QUESTÃO 03-  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. 
 
 
ARTE 

https://www.guiadoesporte.com/cat/tenis
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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 arte 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? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



 


