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CIÊNCIAS 

Ecossistema 

 

 Ponto de partida: 

 

Você já ouviu falar em ecossistema? 

Resposta pessoal. 

Sabe onde encontrar? 

Resposta pessoal. 

Quais são os níveis de organização ecológica? 

Resposta pessoal. 

De acordo com o tipo de alimento obtido, os animais são classificados de várias maneiras. Você 

sabe quais são? 

Resposta pessoal. 

 

* Após assistir a videoaula responda: 

01) Observe as fotografias: 

 

 

 

 

Poucos seres vivos conseguem viver nesses ambientes. Quais são os principais fatores abióticos 

que limitam a vida dos seres vivos em cada um dos ambientes acima? 

Deserto: altas temperaturas, baixa umidade e pouca água. 
Geleiras: baixas temperaturas e ausência de solo. 
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02) Leia o texto a seguir com atenção e 

responda as questões abaixo: 

 

a) Quais os fatores bióticos são 
mencionados no texto? 

Vegetação e turistas. 

 

b) Podemos considerar a Chapada das 
Mesas um ecossistema? Justifique 
sua resposta. 

Sim, pois há fatores bióticos e abióticos. 

 

 

 

 

03) No pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre 

si, e, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem, ainda, 

muitos micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores 

bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um(a): 

 

A) (   ) Biosfera. 

B) (   ) População. 

C) (   ) Ecossistema. 

D) (X) Comunidade. 

 

04) Observe a imagem e identifique qual o nível de organização ecológica eles pertencem. 

Organismo            população               comunidade              ecossistema          biosfera 

                                                                                          

a)                                                                     b) 

 

 

 

 

Biosfera Organismo 
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c)                                                                  d) 

 

 

 

 

 

                                     e) 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

HQS – História em Quadrinhos 

                   
Agora faça uma pesquisa e responda: 

 

1- O que são onomatopéias? 

São os sons e movimentos. 

 

2- O que é um requadro? 

É o quadrinho. 

 

 

3- O que é uma calha? 

É o vão (espaço) entre os quadrinhos. 

 

4- O que é o recordatório? 

São os balões. 

 

5- Desenhe os balões correspondentes a: SUSSURRO, GRITO, PENSAMENTO, FALA, 

EXPLOSÃO, SILÈNCIO. 

 

Comunidade 

População Ecossistema 
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                                                                           GEOGRAFIA 

 

POPULAÇÃO BRASILEIRA  

 

1) De acordo com a tabela e as informações contidas sobre as estimativas da 

população brasileira responda as questões: 

 

a) Em que ano e mês esta pesquisa faz referência?  

Julho de 2019. 

 

b) Qual foi órgão responsável pela pesquisa em questão? 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

 

c) Qual foi a estimativa da população Brasileira de acordo com a tabela? 

    210.147.125 habitantes.  

 

d ) Qual região do Brasil é a mais populosa? 

Região Sudeste 

  

e ) Qual é Estado mais populoso do Brasil? 

São Paulo. 

  

f ) Qual é Estado mais populoso da região Nordeste ?  

Bahia.  
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ASPECTOS DA POPULAÇÃO CAPIXABA  

2 ) Leia os textos sobre a População do Espírito Santo e Guarapari e responda as questões 

abaixo :  

a ) Quantos municípios tem o Estado do Espírito Santo?  

    78 municípios. 

b) Quais são as cinco (05) cidades mais populosas do ES?  

   Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Cachoeiro do Itapemirim.  

c ) De acordo com a tabela, quantos habitantes tem o município de na Guarapari na estimativa de 

2019?   

124.859 habitantes.  

d ) Qual foi a taxa de crescimento de Guarapari entre os anos de 2000 a 2010?  

A população de Guarapari cresceu a uma taxa média anual de 1,76%, enquanto no Brasil foi de 

1,17%, no mesmo período. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

Introdução a Variação Linguística  
 

 

 

Pense nas questões abaixo: 

1. O Brasil é um país em que se fala uma única língua? 
Resposta pessoal. 
 

2. Porque é difícil compreender o português falado em Portugal?  
Resposta pessoal. 

 
3. Brasileiros das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste falam exatamente do 

mesmo jeito?  
Resposta pessoal. 

 
4. É possível perceber, em falantes nascidos na mesma cidade, diferenças no modo de falar? 

Quais diferenças? 
Resposta pessoal. 

 

O que você já ouviu falar sobre a nossa língua Materna? 

 



 

 

6 

5. As pessoas falam do mesmo jeito que escrevem? 
Resposta pessoal. 

 
6. Nós nos expressamos da mesma maneira em todos os lugares e momentos? 

Resposta pessoal. 
 

7. É possível identificar as características sociais do falante (sua origem geográfica, nível 
sociocultural, sexo, idade) depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas por ele? 

     Resposta pessoal. 
 

 

Texto 1 (Fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha) 

 

Responda agora as seguintes questões: 

 

1. Quem escreve o texto? 
Pero Vaz de Caminha. 
 

2. A que grupo social a pessoa que escreve parece pertencer? 
Classe alta. 
 

3. Para quem ela escreve? 
Para o Rei de Portugal. 
 

4. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 
Parecem próximos, há uma confiança expressa. 
 

5. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 
Época do descobrimento do Brasil, 1500. 
 

6. Que evidencias há no texto que te ajudaram a chegar nas respostas? 
O linguajar utilizado no texto e as informações sobre a carta. 

 

 

Texto 2 -  Amélia 
 

Responda agora as seguintes questões: 

 

7. Quem escreve o texto? 
Olavo. 

 
8. A que grupo social a pessoa que escreve parece pertencer? 
Classe baixa  

 
9. Para quem ela escreve? 
Para Amélia. 
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10. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 
Parecem apaixonados. 

 
11. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 
Uns 40 anos atrás, em São Paulo. 

 
12. Que evidencias há no texto que te ajudaram a chegar nas respostas? 
O Linguajar do rapaz não é o utilizado hoje em dia, e o texto deixa claro que apesar de             
escrever bem, o rapaz fará sacrifícios para estar com a amada.  
 

 

INGLÊS 

           Modals –can and can't 

 
1. Where does it go? 

 

Find the activities and write them in the correct boxes. (Ache as atividades e as escreva na 

coluna que você consegue fazer, ou não consegue fazer.) 

 

 

2. Make it right! 

 

Find the mistake, underline and write the correct word. (Ache o erro. Sublinhe e escreva 

corretamente. Veja o exemplo da letra ‘a’.) 

play football 

speak French 

speak German play baseball 

Speak English 

play basketball 
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3. Make sentences! 

Make sentences which are true for you. Write two extra sentences with your own ideas! 

(Escreva frases que sejam verdadeiras para você. Escreva duas frases extras com sua ideia!). 

 

 

 
 

 
 

 

   She can... 

She can’t eat... 

He can’t 

  Can they swim? 

Can you play... 

He can cook... 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 

Resposta pessoal 


