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LÍNGUA PORTUGUESA 
Vamos começar a responder com bastante atenção as questões da 4ª apostila – 2021. 
Habilidades: 
* EF89LP37: Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, 
aliteração, assonância, dentre outras; 
* Abordagem da definição do gênero charge e do gênero meme, bem como das suas características constitutivas, a 
saber, propósito comunicativo, conteúdo temático, estrutura composicional (elementos discursivos presentes na sua 
estrutura e seu papel na produção de efeitos de sentido) e estilo verbal. 

Você sabe o que é meme? E charge? 
O Meme pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa ser 
transmitida rapidamente. Apenas a título de curiosidade, o estudo deste conceito é chamado de memética. 
Em referência ao campo da informática, a expressão Memes de Internet é utilizada para caracterizar uma 
ideia ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. O Meme pode ser uma frase, link, 
vídeo, site, imagem entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, 
redes sociais e demais fontes de informação. 
A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento 
editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. 

 
1) A primeira imagem é um meme e a segunda imagem é uma charge. Ambas abordam temas da 

atualidade. Problemáticas vividas por milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Quais são 
as temáticas abordadas? 

MEME:_______________________________________________________________________________ 
CHARGE:____________________________________________________________________________ 

2) O que significa este termo: ‘’ um pouco mais’’ usado nesse meme e em tantos outros feitos 
diariamente nas redes sociais? 
 

 

 
3) Por que o profissional da saúde ficou assustado ao ler a notícia? 

 

 
, 

Leia a charge para responder às questões 1 – 5: 
 

 



1. A finalidade do texto é: 
a) trazer argumentos e opiniões para convencer o leitor. 
b) criticar acontecimentos atuais de interesse público.  
c) apresentar uma mensagem informativa para o leitor. 
d) narrar uma história cômica para divertir as pessoas. 
 
2. No texto, é possível concluir que a pandemia do Coronavírus  
a) Ainda não chegou ao fim,e tem deixado consequências trágicas para muitas pessoas. 
b) deixou toda a população doente e acamada em hospitais do Brasil. 
c) permitiu que as pessoas se tornassem mais preocupadas com as outras. 
d) nunca vai acabar, pois as pessoas ainda continuam sem usar máscaras. 
 

3. No trecho: “... não fosse acabar nunca.”, a palavra em destaque estabelece ideia de 
a) negação. 
b) dúvida. 
c) modo. 
d) tempo. 
 

4. Através de qual elemento é possível compreender a mensagem principal do texto? 
a) A imagem do cachorro. 
b) A fala do primeiro homem. 
c) O aparelho de oxigênio. 
d) A idade avançada do segundo homem. 
 

5. O texto em estudo pertence à esfera 
a) religiosa. 
b) jornalística. 
c) literária. 
d) publicitária. 
 
Analise também a charge abaixo para responder às questões de 6 a 9. 

 
6. A charge revela, sobretudo, que 
a) as pessoas estão com medo de serem assaltadas nas ruas. 
b) o medo da contaminação é superior ao medo de armas. 
c) as mulheres estão sendo atacadas constantemente. 
d) os doentes estão contaminando as pessoas nas ruas. 
 
7. Na charge, é possível identificar uma linguagem coloquial, normalmente usada pelas pessoas em 
situações informais. A palavra usada pelo homem que na linguagem culta não está adequada é: 
a) “RÁPIDO” 
b) “DONA” 

c) “PASSA” 
d) “ESPIRRO” 

 
8. A expressão da mulher na charge revela que ela está 
a) inquieta. 
b) indignada. 

c) exultante. 
d) apavorada.

 
9. Escreva a sua opinião sobre a falta de segurança no país, e o que deve ser feito para que essa 
situação seja amenizada. 
 

 



 
10. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos 
discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das 
palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, 
priorizando a alteração da construção das sentenças ou a semântica (o significado) ou a sonoridade (a 
forma). 
 
São muitas figuras de linguagem, mas hoje vamos conhecer as seguintes: 
 

Eufemismo - é um recurso estilístico muito utilizado na linguagem coloquial 
bem como nos textos literários com o intuito de atenuar ou suavizar o sentido 
das palavras. 

Ironia - é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para 
dar ênfase ao discurso.  

Aliteração - definida pela repetição de fonemas consonantais num enunciado.  

Assonância - é caracterizada pela repetição harmônica de sons vocálicos 
(vogais) numa frase. 

 Marque a opção que não apresenta eufemismo: 
 

a) “Não chorem! que não morreu!/ Era um anjinho do céu/ Que outro anjinho chamou!/ Era uma luz 
peregrina,/ Era uma estrela divina/ Que ao firmamento voou!”. Álvares de Azevedo. 

b) “Na chuva de cores/ da tarde que explode,/ a lagoa brilha./ A lagoa se pinta/ de todas as cores”. 
Carlos Drummond de Andrade. 

c) “Os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos 
campos santos.” Machado de Assis. 

11. Sobre a figura de linguagem IRONIA marque a opção correta. 
 a) “Puxa, que bom que o elevador quebrou! Agora só teremos que subir 12 lances de escada, são bem 
poucos.” 
b) “Que bonito, hein! Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?!”  
c) “Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba.”  
d) Todas apresentam ironia. 
 
12. Associe. 
(1) Assonância 
(2) Aliteração 
(  ) “Esta menina 
        tão pequenina 
       quer ser bailarina” 
      (Cecília Meireles) 
(   ) “A brisa do Brasil beija a balança.” 
                    (Castro Alves, “Navio Negreiro”) 
 

INGLÊS 
Olá alunos; 
Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com muita 
atenção e observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso necessário, 
poderão fazer uso do dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros aplicativos que o ajudarão a 
concluir as atividades propostas. Um forte abraço e bons estudos!!! 
 
Habilidades: (EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas 
sobre o mesmo assunto.  
 

Você sabia? 

A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos 
devido à falta de espaço nos jornais para a publicação passatempos. O nome "tirinha" remete ao formato do 
texto, que parece um "recorte" de jornal. Um dos pioneiros na criação da tira foi o americano Bud Fisher, 
autor da tira Mutt e Jeff. A princípio, as tiras tinham uma diagramação padrão de 30 cm de largura por 10 cm 
de altura. Porém, com o tempo, muitos desenhistas ousaram bastante e produziram tiras muito criativas com 
diagramação diversificada. É comum encontrarmos tiras na vertical, bem como com um número de quadros 
superior a seis (6), ou mesmo desalinhadas. No entanto, o mercado americano é tão formal que, caso um 
desenhista brasileiro fosse convidado a publicar suas tiras em um jornal, ele teria que limitar-se ao padrão 
clássico exigido por esse periódico. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/sintaxe.htm


 
1) Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2:    No primeiro quadrinho, Jon apresenta três 

personagens da sua história. Identifique esses personagens: 
 

A) A house, a dog and a cat.    
B) A time, a house and a cat.   
C) A man, a dog and a cat.  
D) A man, a dog and house. 
 

 
 

Habilidade: (EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas 

sobre o mesmo assunto.  
 

O que é história em quadrinhos? 
As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Apresentam 
diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e 
interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, 
sites e outros suportes. 

 
2) Qual o gênero textual citado no informativo? 

A) Magazine cover 
B) Fable 

C) Poem  
D) Comic strip 

 
Habilidade:(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, produção de 
rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do 
planeta) 
 

Você sabia?? 
Uma página de rede, página de web ou página web (em inglês, web page ou webpage) é uma coleção 
específica de informações fornecidas por um site e exibidas a um usuário em um navegador web. Um site 
geralmente consiste em muitas páginas web ligadas de maneira coerente. O nome "página web" é uma 
metáfora de páginas de papel encadernadas em um livro. 
3) Agora responda: Qual é o assunto central da página de internet abaixo? 
 

 
A) Soccer 
B) Music 
C) Coronavirus pandemic 
D) Party 

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


 
Habilidade: (EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, produção de 
rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta) 

As "ferramentas de mídias sociais" são sistemas projetados para possibilitar a interação social a partir do 
compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais diversos formatos. Eles possibilitaram a 
publicação de conteúdos por qualquer pessoa, baixando a praticamente zero o custo de produção e 
distribuição ao long tail - antes esta atividade se restringia a grandes grupos econômicos. 

Elas abrangem diversas atividades que integram tecnologia, interação social e a construção de palavras, 
fotos, vídeos e áudios. Esta interação e a maneira na qual a informação é apresentada dependem nas 
várias perspectivas da pessoa que compartilhou o conteúdo, visto que este é parte de sua história e 
entendimento de mundo. 

 
4) A partir da análise dos elementos verbais e não verbais desta ilustração, podemos concluir que se 
trata de: 
A) uma postagem do Instagram 
B) uma postagem do Youtube 
C) uma postagem do Facebook 
D)  uma postagem do Snapchat 
 

ARTE 
Habilidades:  

(EF69AR05-08)-experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc.), percebendo as 

possibilidades criativas de cada suporte vírgula, instrumento e materiais utilizados nas obras. 

(EF69AR34-08)- 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 as diversas linguagens artísticas, participando da identificação do que constitui o 

patrimônio material arquitetura, e material, 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. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Long_tail


 
1) Responda as questões abaixo.  

 
      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. 
 

2)   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. 

 
3) 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 
  

 
 
 

 
4) As duas imagens acima 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:(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão ,invasão e técnico - combinatórios oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas e respeitando regras. 
(EF67EF05) Planeja reutilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, invasão  e técnico- 

combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 
A classificação dos esportes 

 
Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, dependendo 
da sua finalidade e intenção. Segundo a Base nacional curricular comum (BNCC), temos sete tipos de 
esportes: 
Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem 
ser mensurados com metros (distância), segundos (tempo), quilos (peso). 
Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de 
dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões ou critérios estabelecidos 
nas regras de cada modalidade.  
Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo 
de alvo estático ou em movimento. 
Esportes de combate: esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o 
oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, 
combinando ações de ataque e defesa. 
Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato de 
rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases.  
Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo principal é 
lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou 
rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do adversário para que a bola ou o 
objeto toque o chão e o ponto seja computado. Esportes de invasão: para a disputa desses esportes 
existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e 
atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para defesa acontece a todo o momento 
 
Atividade 1 

De acordo com o texto sobre a classificação dos esportes, responda as questões abaixo: 
 

1- Quais são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos 
movimentos executados? 

(A) Esportes de técnico-combinatórios. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de combate. 
(D) Esportes de precisão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 

 
(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esporte de técnico-combinatórios. 
 
 
Atividade 2 
1- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 
 

 
 
(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de marca. 
 
2- Tipo de esporte que têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, 
desequilíbrios combinando ações de ataque e defesa: 
(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de combate. 
(D) Esporte de técnico-combinatórios. 
 

Alimentação Saudável e Nutrientes 
Você sabe quais são os principais grupos de alimentos? 
Os alimentos são essenciais na nossa vida, eles são responsáveis pela construção, manutenção e 
funcionamento do nosso corpo. 
Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais grupos: 



1. Alimentos energéticos: fornecem a energia para o corpo se movimentar, trabalhar e realizar as atividades 
cotidianas. São os alimentos que contém carboidratos e gorduras. Exemplos: óleo, azeite, pão, macarrão, 
açúcar, mel e doces. 
2. Alimentos construtores: ricos em proteína, ferro e cálcio, são 
responsáveis pela manutenção e pela construção do corpo. Também 
formam os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Exemplos: leites e 
derivados, carne, peixe, frango. 
3. Alimentos reguladores: Com vitaminas, minerais e fibras, são 
responsáveis pelo funcionamento do corpo. Entre suas tarefas estão 
facilitar a digestão, aumentar a resistência às infecções, proteger a pele, a 
visão e os dentes. Exemplos: frutas, verduras e legumes. 
Dentro dos grupos dos alimentos reguladores encontramos as vitaminas e 
os sais minerais. Além de todos esses alimentos e nutrientes, não 
podemos esquecer de citar a água. A água é essencial para o corpo. É tão 
importante que constitui cerca de 70% do nosso peso. Até os nossos 
ossos têm água e tudo aquilo que comemos, dos animais aos vegetais. 
Verduras e legumes são especialmente ricos em água e sais minerais. 
Algumas frutas, como o melão e a melancia, têm quase 90% de água e suprem boa parte da necessidade 
hídrica do corpo. 
                                                    ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Você sabe como ter uma alimentação saudável? 
Uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que contém diferentes alimentos em quantidade suficiente 
para o crescimento e manutenção do organismo. A alimentação influencia diretamente na saúde, no 
trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das pessoas. Coma pelo menos um alimento de cada 
grupo em cada refeição. Quanto mais variada sua alimentação, mais saudável ela será. Evite o uso 
frequente de alimentos gordurosos (frituras, torresmo, pele de frango, banha, etc.). 
Atividade 3 
1- Cite os grupos principais dos alimentos e exemplos que compõe cada grupo. 
________________________________________________________________________________ 
2- De acordo com o texto qual a importância dos alimentos? 
________________________________________________________________________________ 
3- Em sua opinião a sua alimentação diária pode ser considerada saudável? Por quê? 
________________________________________________________________________________ 
4- Busque mais informações sobre a importância da água para o nosso organismo. 
________________________________________________________________________________ 
 
Atividade 4 
1 – Quais alimentos encontramos dentro do grupo dos alimentos reguladores? 
________________________________________________________________________________ 
2 – O que é uma alimentação saudável? 
________________________________________________________________________________ 
3 – Porque frutas como melão e melancia são importantes? 
  _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

1) Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2) Qual a importância da liberdade para a aprendizagem e relação com as pessoas? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

3) Você se julga uma pessoa livre e responsável? Por quê? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Encontre as palavras no quebra- cabeça: 
As palavras podem ir em qualquer direção. 
As palavras podem compartilhar letras à medida que se cruzam. 
Regras    comportamento                conceitos 
liberdade                                     indivíduos                        irresponsável 

Libertinagem                               próximo                 Respeito                              
   
 

 

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


1) Crie duas frases utilizando duas ou mais palavras do caça palavras: 
FRASE 1 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
FRASE 2 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
   

 RESPONSABILIDADE 
Observe a baixo no acróstico algumas definições do que é ser responsável. 
Respeitar os direitos de todos os seres humanos. 
E aceitar as diferenças. 
Superar os obstáculos que encontrar no caminho. 
Participar das tarefas com parceria e cooperação. 
Oferecer o melhor de sua capacidade. 
Não perder tempo com bobeiras. 
Satisfação por fazer o bem. 
Atenção nas tarefas r obrigações do dia. 
Bastante disposição para aprender sempre mais. 
Integridade e pensamento positivo. 
Lutar pelo bem estar social. 
Ideal de um grupo é sempre a colaboração. 
Desempenhar um papel de cidadão. 
Agir sempre sem preconceito e discriminação. 
Deveres sempre cumpridos com determinação. 
Esse é o lema de um bom cidadão. 
Atividades: 
Vamos conversar um pouco sobre a importância da responsabilidade.  
1) Você se considera uma pessoa responsável? Explique? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2) Observando o acróstico quais dessas responsabilidades você já pratica no seu dia a dia? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

RESPONSABILIDADE 
 
O valor de que vos falo, 
É a responsabilidade, 
Valor muito importante, 
Seja qual for a idade. 
 
Se já andas na escola, 
Há responsabilidades a ter, 
Tens que te levantar nas horas, 
Lavar, vestir e comer. 
 
Ao ir para a escola não esqueças, 
O bibe é preciso levar, 
Pois se ele é para tu vestires, 
És tu que te deves lembrar. 
 
Se há um trabalho de casa, 
Não te esqueças de o fazer, 
Pois se a professora te pediu, 
É porque te ajuda a CRESCER. 
 
Se queres levar para a escola, 



Um brinquedo lá de casa, 
És tu que és responsável, 
Para que não desapareça. 
 
E na escola não te esqueças, 
Sempre depois de brincar, 
És o responsável, 
De tudo voltar a arrumar. 
 
Pois a responsabilidade cresce, 
Ao mesmo tempo que nós, 
Desde que somos crianças, 
Até chegarmos a avós. 
                                                                                                        Maria do Rosário Moita de Macedo, Fev.2013 

O texto acima nos ensina que a responsabilidades começa quando somos crianças e nos segue ao longo da 
nossa vida, quanto mais crescemos e nos tornamos adultos mais responsabilidade temos em nosso dia a 
dia. 
 
Observação: bibe: tipo de avental com mangas, abotoado ou atado nas costas, que as crianças usam para 
proteger as roupas. 
 

1) Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas referente ao poema 
responsabilidade: 

(    ) o valor que o texto fala é sobre fidelidade. 
(    ) responsabilidade não é importante para as pessoas de pouca idade. 
(    ) os trabalhos da escola não ajudam os alunos crescerem. 
(    ) segundo o texto tudo que usa na escola você é responsável de arrumar 
(    ) a responsabilidade cresce desde criança até adultos. 
(    ) segundo ao texto , quando começamos  a estudar a responsabilidade nas horas de se lavar vestir e de 
comer é nossa. 
 

MATEMÁTICA 
Habilidade: EF08MA06/ES- Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões 
algébricas, utilizando as propriedades das operações e noções de fatoração e produtos notáveis. 
 

Diagonal: Diagonal de um polígono é um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos de um 
polígono. 

 
 

1) Podemos relacionar a quantidade D de diagonais e a quantidade N de lados de um polígono da seguinte 
maneira: 

 
Calcule quantas são as diagonais de um: 

a) Quadrilátero.     B) Octógono. 
 
 

c) Undecágono.     d) Triângulo. 
2) Relacione cada frase à expressão algébrica que a representa. Para isso, escreva a letra e o 
símbolo romano correspondente ou ligue as expressões correspondentes. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Os aplicativos de transporte privado surgiram como uma alternativa de meio de transporte 
urbano. Veja a seguir informações sobre os valores cobrados nas viagens em um desses 
aplicativos. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe como podemos representar o preço de uma viagem usando esse aplicativo por meio de 
uma expressão algébrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em uma expressão algébrica, as letras representam números e são chamadas de variáveis. Na expressão 3 
+ d + 0,2t, temos que d e t são as variáveis. Por exemplo, considere uma viagem realizada por meio desse 
aplicativo, em que a distância percorrida foi de 8 km e o tempo de deslocamento foi de 14 min. Calcule o 
preço cobrado por essa viagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidade: EF08MA07- Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano 
cartesiano. 
 

4) Na página 76 foi apresentada uma situação na qual Cássio e Rita estão realizando uma 
brincadeira em que um deles escreve dois números e dia a soma, para que o outro tente adivinhar. 
Observe outra rodada dessa brincadeira. 
 
 
 
 
a) Escreva uma equação para expressar essa rodada. 
____________________________________________________________________________________ 

A soma dos dois 

números é 13. 



 
b) Indique três soluções dessa equação. 
____________________________________________________________________________________ 
 
5) Entre as representações gráficas a seguir, qual corresponde a solução da equação 3x + y = 9, em 
que x e y são números reais? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6) Observe o gráfico a seguir. 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

7) Verifique qual das fichas corresponde à solução do sistema. 
 
 
 
 
 
  

 
8)  Na turma de Natália estudam 35 alunos, sendo que há 5 meninos a mais do que meninas. 

Considerando x a quantidade de meninos e y, a de meninas, qual sistema de equações a 
seguir representa essa situação? 

 
 
      
 

3x + y = 9 

O par ordenado (2,3) satisfaz qual das 

equações a seguir? 

(A) x – y = 1 

(B) x + y = 5 

(C) 2x – y = 3 

(D) X + y = 7 



      
9) Observem quanto dois alunos de uma escola pagaram por alguns produtos da cantina. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem o uso de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b. 
 
10) Paulo fará uma horta em um terreno de formato quadrado cuja área é 169 m2. Qual é a medida do 
lado desse terreno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Tadeu assentou ladrilhos de formato quadrado em uma parede. A área ocupada por cada ladrilho 
é de 400 cm2. Qual é a medida de cada lado desse ladrilho? 

 
 
 

12) Pedro e Alice estão estudando equações. Pedro disse um problema e Alice o transformou em 
uma equação. Observe: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A equação elaborada por Alice corresponde ao problema proposto por Pedro? _______________ 
b) Encontre a solução para essa equação. ______________________________________________ 

 

Escreva um sistema de equações para expressar essa 

situação. Nele, uma incógnita (letra) deve representar o 

preço do pão de queijo (x) e, a outra, o preço do suco de 

laranja (y). 

Vamos transformar a situação em uma equação!  

X2  = 169  

Resolva essa equação! 

 

 

Vamos transformar a situação em uma equação!  

X2  = 400 

Resolva essa equação! 

 

 



CIÊNCIAS 
 

Habilidade:EF08CI03 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). 

 
O consumo de energia elétrica é um hábito que veio para ficar, tendo em vista que os aparelhos elétricos e 
eletrônicos tornaram a vida mais dinâmica, confortável, melhorando a qualidade de vida.    
 

01) Classifique os equipamentos elétricos residenciais abaixo, de acordo com o tipo de transformação de 
energia (térmica T, sonora S, luminosa L, mecânica M e ondas eletromagnéticas OE): 

 

A) geladeira (       )        B)televisão      (       )          C) batedeira (       )        D) rádio            (       )  
 
E) ferro        (       )        F)micro-ondas (       )            G)lâmpada  (       )         H)ventilador    (       ) 
 
02) Um aparelho de vídeo game moderno assemelha-se a um simulador de voo ou mesmo de carros, 
onde é possível ver vídeos, ouvir sons e também vibrações que representam os veículos e 
aeronaves durante o movimento. Nestes casos a energia elétrica que faz o vídeo game funcionar é 
convertida em pelo menos três formas diferentes de energia: 
(A) mecânica, térmica e sonora.  
(B) sonora, química e mecânica.  
(C) luminosa, sonora e mecânica.  
(D) química, luminosa e térmica.  

Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir 
Hoje biocombustíveis, também conhecidos por combustíveis não convencionais ou 

combustíveis alternativos são obtidos de plantas como milho, cana de açúcar, dendê, etc. além de serem 
uma alternativa aos combustíveis fósseis (petróleo, carvão, propano e gás natural) e de materiais nucleares, 
como o urânio. 

Após ser moída a cana de açúcar para retirada da garapa que será fermentada para produzir o 
álcool, resta o bagaço que pode ser queimado nas caldeiras para produzir calor durante o processo da 
destilação do álcool. 
 
03) Em nossas cassas podemos usar o álcool ou biodiesel para:  
(A) andar de carro, higienizar objetos e partes do corpo. 
(B) esquentar água.  
(C) substituir toda fonte de energia elétrica.  
(D) mover bicicletas elétricas.  
 
04) Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no 
sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW 
(megawatts), total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 

                                                                                                   MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012. 
A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 
energético brasileiro: 
(A) Redução da utilização elétrica. 
 (B) Ampliação do uso bioenergético. 
(C) Expansão das fontes renováveis. 
(D) Contenção da demanda urbano-industrial. 
 

Habilidade: EF08CI04 Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritosno próprio 
equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. 

 
Aprenda a calcular o consumo de energia elétrica de um aparelho.  
 Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y4PFeq_jpYs 
 
Estes exercícios testarão seus conhecimentos sobre a energia elétrica consumida por um equipamento, que 
é fruto da potência do aparelho pelo tempo de uso. 
 
A equação para o consumo de energia mostra que a energia elétrica consumida (E) é dada pelo produto da 
potência (P) em KW e o tempo (Δt) de uso em horas. Sendo assim, temos: 
E = P.Δt P: potência do aparelho.         Δt: variação do tempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4PFeq_jpYs


 

05) O chuveiro elétrico de uma residência possui potência elétrica equivalente a 5000 W. Sabendo 
que nessa casa moram cinco pessoas e que cada uma toma dois banhos diários de 15 min, 
determine o consumo de energia elétrica mensal em KWh correspondente ao chuveiro. 
(A) 150 KWh                (B) 250 KWh             (C) 475 KWh            (D) 375 KWh 
 
06) A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 
quatro pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. 
Supondo que a companhia de energia elétrica cobre R$ 0,50 por cada KWh consumido, determine o custo 
mensal da energia elétrica para essa residência. 
A equação do consumo de energia elétrica (E = P.Δt)deve ser aplicada para cada um dos aparelhos 
indicados na tabela. Os valores das potências devem ser divididos por 1000 para serem transformados em 
KW.  
 

 
 

(A) R$ 215,00           (B) R$ 178,25              (C) R$ 355,00              (D) R$ 329,30 
 
07) Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1500 W ficou 
ligado por mais tempo, chegando à marca mensal de consumo igual a 7500 W.h. Determine por 
quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. 
 

(A) 2 h  (B) 4 h  (C) 5 h   (D) 6 h 
 

Nesta questão não é necessário transformar os valores para KW pois não estamos calculando o valor de 
energia gasto.   
Use a equação E = P.Δt 
 
08) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes 
desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo 
fossem utilizados diariamente da mesma forma. 
Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Use a 
equação E = P.Δt para calcular o consumo de cada aparelho e depois some todos multiplique por 30 que é o 
número de dias e por fim multiplique pelo valor do KW cobrado pela fornecedora de energia elétrica. 

 



Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 KWh é de R$0,40, o consumo de energia 
elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente: 
 

a) R$135.                   b) R$165.                           c) R$190.                  d) R$230. 
 

HISTÓRIA 
Olá meus queridos alunos! Estamos iniciando 4ª apostila de atividades, quero convidar você para ler 
os textos e as questões com muita atenção. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, boa 
atividade!  
 
Habilidades:  
(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos posteriores 
à Revolução Gloriosa 

(EF08HI03/ES) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas, 
identificando os impactos ocorridos no Brasil e na província do Espírito Santo com o advento das Revoluções Burguesas na 
Europa e, posteriormente, na América 

 

Leia os textos abaixo com muita atenção! 

 

TEXTO 01 
 

A Primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra com o desenvolvimento de máquinas que 
mudaram as formas de produção. Antes, o que dominava era o trabalho artesanal que o artesão fazia em 
casa junto da família, porém, esse processo começou a ser feito em fábricas, com máquinas. Isso aumentou 
radicalmente a produção.  
A nova cultura da divisão do trabalho feito em fábricas e com máquinas era muito mais rentável que a 
antiga. O artesão precisava fazer todas as partes do produto e isso tornava o serviço muito mais lento, 
além de que também só conseguia-se fazer poucos produtos por vez.  
Com as novas tecnologias baseadas na utilização do carvão como fonte de energia, a produção aumentou 
consideravelmente sua velocidade de maneira impressionante. Era ainda a transição da manufatura para a 
maquinofatura.  
Vários fatores foram responsáveis por a Revolução Industrial ter começado na Inglaterra. Dentre eles estão 
sua localização geográfica, influência colonial, pioneirismo no abandono do absolutismo e a 
liberdade econômica oferecida.  
Inicialmente a Revolução Industrial atingiu principalmente a indústria têxtil. Depois ela começou a se 
estender para metalurgia, transportes, agricultura e outras áreas. Algumas das principais invenções foram:  
Máquina de fiar, transforma em fios as fibras de algodão, seda e lã, para fazer tecidos. Ela revolucionou a 
produção, transformando a Inglaterra no maior produtor têxtil. Substituiu a roca, um dos primeiros 
instrumentos de fiar. 
Tear mecânico, inventado em 1785, substituindo o manual, aumentou consideravelmente a produção de 
tecidos, tornando a Inglaterra líder mundial. 
Máquina a vapor, representou uma revolução no transporte de passageiros e cargas, na produção têxtil e 
em praticamente todas as áreas industriais da época. 

 
 

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


TEXTO 02: 
 

A Segunda Revolução Industrial foi uma continuidade do processo iniciado em 1760 (Primeira Revolução 
Industrial). Mais uma vez as técnicas, máquinas, organizações sociais e meios de produção estavam sendo 
elevados a novos patamares. Acontece que agora os protagonistas mudaram. Se antes o elenco principal 
da trama eram ferro, carvão e energia a vapor concentrados na Inglaterra, agora são o aço, o petróleo e a 
eletricidade espalhados por países como EUA, França, Alemanha, Japão, Rússia e a própria Inglaterra. 

O novo patamar de desenvolvimento possibilitou o surgimento da produção em massa e automatização do 
trabalho. Além disso, tivemos sistemas de racionalização que levaram essas próprias inovações ao seu 
potencial máximo. Exemplos desses sistemas são o Fordismo e o Taylorismo.  

Durante a Segunda Revolução apareceram novas indústrias como a química e a elétrica. As siderúrgicas 
também foram aprimoradas. É claro que esse aumento estrondoso das técnicas e meios de produção, e 
consequentemente da produção em si, gerou muito dinheiro. Já ouviu aquela máxima: “Dinheiro gera 
dinheiro”?   

Na época da Segunda Revolução viu-se o surgimento de inúmeras empresas. As ferrovias se expandiram, 
permitindo que os produtos feitos em uma cidade chegassem a regiões rurais e vice-versa. Eles também 
chegavam mais facilmente e rapidamente a outras cidades, aumentando o mercado consumidor. 

Com esse aumento do comércio e da produção, mais produtos eram feitos mais rápido e chegavam mais 
rapidamente ao mercado para serem vendidos. A alta produção reduzia os custos, além dos empresários 
precisarem contratar mais pessoas para manter a produtividade. 

Com o lucro que entrava das vendas eles conseguiam fazer essas contratações e as novas técnicas 
aumentavam a qualidade dos produtos cada vez mais.  

beduka.com/blog/revolucao-industrial/ 

 

TEXTO 03: 
A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes 
do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isto é, um modo de 
produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi 
substituída pela maquinofatura. 

Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para 
produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo 
sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários 
funcionários com habilidades manuais. 

Isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric Hobsbawm que mostra como o salário do trabalhador 
inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Lá, 
em 1795, um artesão ganhava 33 xelins, mas, em 1815, o valor pago havia caído para 14 xelins e, entre 
1829 e 1834, esse salário havia despencado para quase 6 xelins. Percebemos aqui uma queda brusca no 
salário e esse processo deu-se em toda a Inglaterra. 

Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas 
indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 
horas com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada 
eram sumariamente substituídos por outros. 

Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O 
acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina, e muitos os 
perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não 
receberiam seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. 

Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra seus 
patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores (mais conhecidas no Brasil como 
sindicatos) e chamadas na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução 
na jornada de trabalho. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial 

TEXTO 04: 
 
Movimento Ludista: 
O movimento ludista foi realizado pelo trabalhadores de fiação e tecelagem no ano de 1811. Foi um protesto 
mais radical. Ned Ludd, um dos líderes do movimento, junto com outros trabalhadores, entraram nas 
fábricas e destruíram as máquinas. Para os ludistas, as máquinas eram mais eficientes que os homens e, 
consequentemente, tiravam seus trabalhos.  Muitos desses manifestantes foram condenados à prisão, ao 
exílio e até ao enforcamento. Os ludistas são conhecidos historicamente pelo termo "os quebradores de 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial


máquinas". Os operários ingleses mais maduros na militância após alguns anos, empregaram métodos mais 
ativos de luta, tal como a greve e o movimento sindical. 
Movimento Cartista: 
O movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários, também fez parte da primeira revolução 
industrial. Esse movimento exigia melhores condições de trabalho, tal como a diminuição da carga horária, 
passando de dez para oito horas por dia, a legalização do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil, além 
da folga semanal e o salário mínimo. 
Outro ponto importante do movimentos dos cartistas foi a reivindicação de novos direitos políticos. 
Naquela época, o direito ao voto se restringia aos homens, sobretudo quem tivesse boas condições 
econômicas. Eles brigavam pelo fim do voto censitário, que era justamente os cidadãos que tinham uma boa 
renda econômica que poderiam votar. Esse movimento chegou a conquistar muitos direitos políticos para os 
trabalhadores na primeira revolução industrial.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/primeira-revolucao-industrial 

 
1. Marque a questão CORRETA: Onde a Revolução Industrial se iniciou?  
a) França. 
b) Estados Unidos. 
c) China. 
d) Inglaterra. 
 
2. Devido à baixa remuneração, condições de trabalho e de vida sub-humanas, os operários se 
organizam. Desta forma, associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar 
melhores jornadas menores e aumento de salários. EXPLIQUE como era a jornada e condições de 
trabalho durante a Revolução Industrial. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Marque V para verdadeiro e F para falso: 
(   ) a Revolução Industrial teve início na Inglaterra pelo fato sua localização geográfica, influência 
colonial, pioneirismo no abandono do absolutismo e a liberdade econômica oferecida.  
(     ) a segunda Revolução Industrial não foi uma continuidade da primeira, foi um processo de queda da 
economia que devastou toda a Inglaterra. 
(     ) durante a Revolução Industrial o trabalho sempre foi valorizado, as pessoas eram bem remuneradas e 
possuíam proteção de leis trabalhistas caso acontecesse de um trabalhador adoecer ou se acidentar 
durante o expediente. 
(     ) Durante a Segunda Revolução apareceram novas indústrias como a química e a elétrica. As 
siderúrgicas também foram aprimoradas. 
 
4. Inicialmente a Revolução Industrial atingiu principalmente a indústria têxtil. Depois ela começou a 
se estender para metalurgia, transportes, agricultura e outras áreas. Quais foram as principais 
inovações durante este período? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5. A Primeira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX. Inicialmente 
atingiu principalmente a indústria têxtil. Para quais indústrias a Revolução se estendeu depois? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Qual a diferença entre manufatura e maquinofatura? Quais consequencias a maquinofatura trouxe 
para os trabalhadores? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/primeira-revolucao-industrial


7. Observe a imagem abaixo: 
Qual a diferença entre o meio de produção da primeira Revolução para a segunda Revolução? 

 
 
8. Explique o que foram os movimentos Ludista e Cartista. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

GEOGRAFIA 
Habilidades  
 
(EF08GE03/ES) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial) e, posteriormente, comparar os dados de um 
lugar com outro para conhecer o comportamento populacional do estado, região ou país. 
 (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. 
 

1- Leia o trecho a seguir.  
 

“O ato de migrar está presente na vida do ser humano desde os tempos remotos, principalmente 
quando estes eram nômades”. 
 
A migração pode ser definida como: 
 

(A) A entrada de migrantes em um determinado país. 
 

(B) O deslocamento populacional pelo território de um país. 
 

(C) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 
crescimento populacional. 

 
      (D) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Considere o texto e o mapa, que abordam a imigração no Brasil contemporâneo. 
 
Os venezuelanos chegam ao Brasil fugindo da 
crise econômica intensa instalada no país vizinho. 
De 2015 a junho deste ano, 56,7 mil venezuelanos 
procuraram a Polícia Federal. Nesse período, 35,5 
mil pediram refúgio e 11,1 mil solicitaram 
residência no Brasil. Em abril, o governo deu início 
a um processo de distribuição de imigrantes 
venezuelanos concentrados na Amazônia para 
outras unidades da federação, no chamado 
processo de interiorização. 
 
Metade dos imigrantes da Venezuela já deixou o 
Brasil, Jornal do Brasil, Nacional, 18 jul. 2018, p.4. 
Adaptado. 
 
Essa chegada de imigrantes venezuelanos ao 
Brasil ocorre pelo seguinte estado (observe no 
mapa, que o estado está em cinza mais escuro): 
(A) Amazonas.  
(B) Acre  
(C) Roraima  
(D) Pará   
 
 
 
 
 
 

 
3-  observe o mapa abaixo. 

 
Considere as afirmações abaixo, sobre a questão dos refugiados. 
 
I - Os refugiados procuram principalmente países considerados ricos e desenvolvidos. 
 
II - Estados Unidos, Alemanha e França são os países que mais recebem refugiados. 
 
III - O maior número de refugiados localiza-se em países da África e da Ásia. 



Quais estão corretas? 
A (  ) Apenas a I.    B (  ) Apenas a III.       C (  ) I e II.         D (  ) I, II e III.  
 
4- A imagem abaixo representa um ato muito comum recorrente em países da Europa que fazem parte da 
União Europeia. Este ato é intitulado por XENOFOBIA. A partir da vídeo aula assistida e da leitura realizada 
no livro didático, explique o significado do termo em destaque. 

 _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Quais são os critérios mais comuns de regionalização do continente americano? 
______________________________________________________________________________ 
 

6- Observe o mapa e responda. 

 
A) A regionalização do mapa se baseia em qual critério?  
______________________________________________________________________________ 
B)  Que porção do continente está indicada com cinza claro? 
______________________________________________________________________________ 
C) Que porção do continente está indicada com cinza escuro?  
______________________________________________________________________________ 
7- O continente americano mostra grande variação climática em sua extensão, com características 
de vegetação também muito variada. Isso se deve a fatores naturais como: 
 

(A) diversidade de solo.   (B) grande extensão territorial.  (C) diversidade de altitudes.  (D) pequenas faixas 
de terra.  
 



8- A Cordilheira dos Andes se estende desde a Venezuela até a Patagônia, alcançando 
aproximadamente 8000 km de extensão, caracterizando a paisagem do Chile, Argentina, Peru, 
Bolívia, Equador e Colômbia, também conhecidos como países Andinos. A cordilheira dos Andes 
localiza-se: 
(A) na Ásia. 
(B) na América do Sul. 
(C) na Europa. 
(D) na América do Norte. 

 


