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CIÊNCIAS 

 

Contribuição Professor Renan Brandão 
 

 

 Propriedades gerais e específicas da matéria 
 
Observe a anotação de um aluno durante a aula de química sobre MATÉRIA: 

 

 

Agora acesse o link para assistir a aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=hXPGl_h4xnE 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição 
do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

 



 
1. Exemplo: uma árvore é matéria, um tronco dessa árvore é o corpo e uma mesa de madeira seria 
o objeto. Agora, tente você: classifique os itens abaixo em matéria (M), corpo (C) e objeto (O). 

(    ) mármore      (    ) anel de ouro 

(    ) bloco de mármore     (    ) minério de ouro bruto 

(    ) pia de mármore     (    ) bloco de ouro  

     

2. Na frase: "Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na 
estátua de uma celebridade do cinema", podemos identificar matéria, corpo e objeto, que são: 

Matéria: __________________  Corpo: _________________  Objeto: _____________________ 

 

3. Observe o pequeno texto abaixo e dê o que se pede: 

 

a) Cite 05 exemplos de propriedades gerais: 

 

________________________________________ 

b) Cite 05 propriedades específicas da matéria: 
_________________________________________ 
 

 

4. Sobre as propriedades abaixo, pesquise e diga o 
que significa cada uma: 

Impenetrabilidade:___________________________________________________________ 

Inércia:______________________________________________________________________ 

Massa:_______________________________________________________________________ 

Volume:______________________________________________________________________ 

Elasticidade:________________________________________________________________ 

Densidade:___________________________________________________________________ 

Dureza:______________________________________________________________________ 

Ponto de ebulição:__________________________________________________________ 

 

 



 
5. (Osec – SP) Densidade é uma propriedade definida pela relação:  

a) massa/pressão.    d) pressão/temperatura.  

b) massa/volume.    e) pressão/volume.  

c) massa/temperatura.  

 

6. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento, de repente, ele freia bruscamente e 
você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria 
denominada:  

a) densidade.        b) impenetrabilidade     c) elasticidade.         d) inércia.  e) volume.  

 

7. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao 
mesmo tempo, denominamos:  

a) porosidade.    d) impenetrabilidade.  

b) extensão.     e) densidade.  

c) inércia.  

 

8. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 °C. Podemos afirmar que esta é uma 
propriedade:  

a) específica.    d) geral.  

b) genérica.     e) organoléptica.        

c) funcional. 

 

9. São propriedades gerais da matéria:  

a) estado físico, sabor e cor.    d) ponto de fusão, cor e inércia.  

b) elasticidade, inércia e divisibilidade.   e) densidade, cor e impenetrabilidade.  

c) solubilidade, divisibilidade e densidade. 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. 

a) a divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. 

b) a matéria pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. 

c) densidade é a relação de massa dividido pelo volume. 



 
d) volume é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. 

e) a massa é uma propriedade específica da matéria. 

 

 

ARTE 
 
 

 
 
 
  Contribuição Professora Lana Mara Botelho 
 

 Monocromia e Policromia. 

A Monocromia é o esquema mais simples de cor, que se desenvolve utilizando só uma cor com as 
suas diferentes intensidades de valor e tonalidades. 

Um bom exemplo deste esquema monocromático, são as pinturas das épocas azul e rosa de “Pablo 
Picasso”. 

 

 

Policromia é a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. POLI 

+ CROMIA = MUITAS CORES Em artes gráficas, a policromia é obtida através da combinação das 

três cores primárias (amarelo; cian; magenta) mais o preto para realçar os contrastes. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 
temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo 
uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 



 
Exemplos de obras com policromia, são as pinturas de Romero Britto, muito alegres e coloridas. 

  

 

 

 

 

 

  Assista ao vídeo abaixo onde a professora Lana explica como aplicar a técnica Tie Dye, 
utilizando a monocromia, excelente ideia para você customizar suas camisetas e até mesmo 
empreender junto com sua família. 

 Atenção – Utilize uma jarra com alça no lugar de copo e tenha cuidado para não se queimar. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaAV06U1RHQ&feature=youtu.be

 

 Agora em seu caderno produza uma obra utilizando a monocromia, e outra utilizando a 
policromia                            

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conheça os artistas: 

 Pablo Picasso                                                     Romero Britto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso               https://pt.wikipedia.org/wiki/Romero_Britto                                                                                 

                                       



 
GEOGRAFIA 

 

Contribuição Nessanea Aparecida de Freitas 

 

 BLOCOS ECONÔMICOS  

Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entres países a fim de 

dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da 

redução dos impostos cobrados em importações. A tendência para a criação e difusão de blocos 

econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática começou 

a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

O primeiro acordo internacional entre países a se constituir no mundo foi o Benelux, que seria a 

semente para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união comercial com 

a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

Entre os principais blocos econômicos do mundo, podemos citar: União Europeia, CEI, Nafta, Apec, 

Asean, Mercosul e muitos outros. 

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à 

mobilidade.  



 
 Vamos conhecer os principais blocos econômicos do Mundo:  

 União Europeia: (UE) é o principal bloco econômico da atualidade. Possui, atualmente, 28 

países-membros, apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial acentuada, 

um elevado nível de organização, que inclui, até mesmo, a livre circulação de pessoas entre 

as nações que fazem parte do bloco. 

 A CEI – Comunidade dos Estados Independentes – é a formação econômica constituída 

pelos países que faziam parte da antiga União Soviética (URSS), com exceção de Estônia, 

Letônia e Lituânia (que nunca fizeram parte do bloco), além da Geórgia (que deixou o grupo 

em 2009). A organização desse bloco se deve ao fato de que, quando a URSS surgiu e 

industrializou-se, ela interligou o comércio e as indústrias entre as diversas repúblicas que a 

compunham, o que as deixou extremamente interdependentes entre si. 

 O NAFTA – North America Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio – é integrado apenas por três países: Estados Unidos, Canadá e México. O bloco 

foi criado em 1993 para fazer frente à União Europeia. Sua organização se dá através do livre 

comércio. 

 O Mercosul – Mercado Comum do Sul – foi criado em 1993 e envolve alguns países da 

América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, enquanto Equador, Chile, 

Colômbia, Peru e Bolívia participam como membros associados. 

Os blocos econômicos são classificados em quatro tipos principais: zona de livre comércio, união 

aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. 

Os blocos econômicos resultam em acordos internacionais  

 

CURIOSIDADES SOBRE OS BLOCOS ECONÔMICOS 

 
 

 MERCOSUL - Vídeo institucional  

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

 

 

 



 
 NAFTA - (Evolucional)  

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

 

 

 

      

          

 

 UNIÃO EUROPEIA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ly4jLw8RZQI 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  

Questão 01- Relacione os países a seus respectivos blocos econômicos:  

 ( A ) NAFTA                              ( B ) MERCOSUL                     ( C ) UNIÃO EUROPEIA  

 

(        ) Brasil      (        ) EUA  

(       ) Canadá                                                   (         ) Itália  

(      ) Argentina                                                  (        ) Portugal  

(      ) Espanha                                                   (         ) Paraguai  

(      ) México                                                      (         ) Alemanha  

 



 
Questão 02- Responda de acordo com a leitura do texto acima:  

a) Qual foi o primeiro bloco econômico a ser constituído no mundo? e quais países faziam parte 

desse bloco? __________________________________________________________________ 

b)  De acordo com o texto o que são blocos econômicos?  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) A Qual bloco econômico o Brasil pertence?  

______________________________________________________________________________ 

d) Quando surgiu a intenção da criação dos blocos econômicos?  

_____________________________________________________________________________ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 
 

Contribuição Professora Jacqueline Costa  

 ARTIGO DE OPINIÃO  

O ARTIGO DE OPINIÃO é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor apresenta seu 
ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. 

A argumentação é o principal recurso retórico (de fala) utilizado nos textos de opinião, que tem como 
característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 

Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa - televisão, 
rádio, jornais ou revistas - e abordam temas da atualidade. 

Características do artigo de opinião 
 Textos escritos em primeira e terceira pessoa; 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e 
estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções 
adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e 
explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos 
noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 



 
 Uso da argumentação e persuasão; 

 Geralmente são assinados pelo autor; 

 Produções veiculadas nos meios de comunicação; 

 Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva; 

 Abordam temas da atualidade; 

 Possuem títulos polêmicos e provocativos; 

 Contém verbos no presente e no imperativo. 

 
Estrutura do artigo de opinião 
Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos-
argumentativos: 

 Introdução(exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o artigo; 

 Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a argumentação são os 

principais recursos utilizados; 

 Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os 

problemas sobre o tema proposto. 

 
Vemos então que o gênero acima deve ter pelo menos 3 parágrafos.  
Fique atento à estrutura acima!  
 
Você também acessar aos links abaixo que irão te ajudar a entender e produzir seu texto. Então, 
bora lá para aprender? 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=m01EJtAnW3Q  

 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 



 
 https://pt.wikihow.com/Escrever-um-Artigo-de-Opini%C3%A3o 

 
               

Segue abaixo um exemplo bem resumido de um Artigo de Opinião. 
 
 

OPINIÃO | Epidemia de COVID-19 prova que, às vezes, saber demais é um erro 

Por Rafael Rodrigues da Silva | 02 de Março de 2020 às 18h00 
Já são quase dois meses que estamos falando da (ainda não oficialmente classificada pela OMS) 
pandemia do SARS-CoV-2, mais popularmente conhecido como o “novo coronavírus”. E, talvez pela 
primeira vez, nós estamos sentindo em primeira mão o que a era da informação instantânea e em 
qualquer dispositivo pode fazer para um evento de interesse público mundial — e como ela pode ser 
problemática para se evitar uma epidemia. 
 
Quando tratamos de controle de epidemia, é preciso manter um equilíbrio “saudável” entre medo e 
tranquilidade: deixar as pessoas com medo demais cria um estado de pânico que acaba 
atrapalhando o combate à doença, mas também tranquilizá-las demais faz com que ninguém tome 
as precauções necessárias para evitar o contágio. Assim, teoricamente, ter o acesso rápido a uma 
enorme gama de informações deveria ser algo que facilitaria a manter esse equilíbrio, deixando as 
pessoas informadas daquilo que elas realmente precisam saber sobre a doença sem criar um pânico 
desnecessário. 
Infelizmente, não é isso que está acontecendo. 
 
Como já sabemos, a capacidade de se conseguir informações de forma instantânea e em vários 
dispositivos infelizmente não garante que essas informações estejam corretas. E, como em muitos 
outros temas, as fake news são um grande problema também contra o COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ATIVIDADE: 

 INTERPRETAÇÃO DE UM ARTIGO DE OPINIÃO. 
 

CHEGA DE VIOLÊNCIA! 
Professor Maurício Araújo 
 
 A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente.  A cada 12 segundos, 
uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países.  61% das mulheres 
assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As 
leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então, chegaremos 
a números ainda mais alarmantes. 
            Muitas mulheres se casam e depositam toda sua confiança em um relacionamento conjugal, 
com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois 
vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensa em 
separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidades de viverem sozinhas. 
            Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas 
para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar 
os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, 
mas sim, na solução desses problemas. 
            Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres de agressões, 
mas poucos foram os seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de 
agressões são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou até 
parentes. 
            Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas 
de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em 
denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça 
os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um 
meio de amenizar tais atos de abuso.  Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver 
com a violência dentro da própria casa. 
 
MAGALHÃES, Débora de Sousa, Setembro de 2016 /  
Escola João Moreira Barroso/Prof. Maurício 

 
 
1ª) (D6) Qual o tema do artigo de opinião? 
_________________________________________________________________ 
 
 
2ª) (D07) Localize no 1º parágrafo a tese defendida pela autora. 
_________________________________________________________________ 
 
 
3ª) (D04) Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres? 
 _________________________________________________________________ 
 

Use o dicionário para entender o 
significado de palavras que você ainda 

não conhece! 



 
 
4ª) (D14) Localize no texto: 
 
a) uma opinião: 
__________________________________________________________________ 
 
b) um fato: 
__________________________________________________________________ 
 
5ª) (D01) A aluna Débora enumerou fatos que contribuem para discussões entre casais. Escreva-os 
abaixo. 
__________________________________________________________________ 
 
 6ª) (D15) No trecho: “Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres 
de agressões, mas poucos foram os seus avanços.” A conjunção mas, que introduz a segunda 
oração, estabelece ideia de 
 
a) explicação. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) oposição. 
 
 
7ª) (D01) Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? 
 
___________________________________________________________________ 
 
8ª) Escolha um tema que represente a atualidade e faça o seu Artigo de Opinião, não esqueça que 
este gênero deve ter pelo menos 3 parágrafos e fique atento à estrutura.  
 
 

                          ATENÇÃO, se você quiser que eu leia seu texto pode enviar para esse e-mail: 

                          jacquebcosta@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LÍNGUA INGLESA 

  

 

 

 

                 
Contribuição: Prof.ª Patrícia Cristiane Martins Gomes 

 Superlativo vs. comparativo: 
 

Pessoal, assistam aos vídeos antes de fazer os exercícios. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f4uCUDWJXM0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YwC7C-ZlVDU 
 

 

 
          Atividades. 

1- Agora teste o que aprendeu acessando o Quiz Racha Cuca. 
https://rachacuca.com.br/quiz/152547/comparativo-e-superlativo-em-ingles/           

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual 
e palavras cognatas. 
 
(EF08LI09) Localizar informações específicas em texto. 
 
(EF08LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-
line) para construir repertório lexical. 
 



 
 

Preposition Review – Revisão de Preposição 

                     

2- Para ajudar a pessoa que está no X vermelho a chegar na train station você falará: 
 
A) Go ahead in the second Avenue. 
B) turn the left on the Main Street.  
C) Only turn right.   

                    D) Only turn left. 
                    E) Only go ahead and turn right. 
 

 
3- Qual preposição, em inglês, demonstra onde estão as garrafas: 

 
A) On. 
B) Under. 
C) In front of.  
D) At. 
E) In 

 
 
 
4- Complete a frase:    The sofa is ______ of carpet. 

 
a- In 
b- On 
c- Next to 
d- Behind 
e- Near 
 
  
 

5- Esta imagem representa qual Celebração: 
 

                                                                              
 

a- Mother’s day 
b- Valentine’s day 
c- Halloween 
d- Thanksgi


