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Semana de 08/06/2020 a 12/06/2020 
 

CIÊNCIAS 

 

 

 

Contribuição: Professores Alice Viviane Leles e Renan Brandão 

 ENERGIA. 
A energia é muito importante para a nossa sobrevivência e conforto 
e é parte da história da humanidade, que ao longo dos tempos vem 
aprimorando as formas de transformá-la e utilizá-la a seu favor, nos 
processos de transformação de energia, quase sempre causamos 
algum impacto ambiental. 
 
Esse conteúdo já foi abordado em nossas atividades 

complementares nesta plataforma, vamos então relembrar e executar algumas atividades. 
 
Acesse o link para uma rápida revisão: https://www.youtube.com/watch?v=6DF3GpAfJOU 
 

 
 

 

 
 
 
 
ATIVIDADES: 

 
QUESTÃO 1: A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada 

nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por 

energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como: 

 

I. combustíveis fósseis. 

II. energia hidrelétrica. 

III. energia nuclear. 

IV. etanol. 

V. energia eólica (energia dos ventos). 

Desses 5 tipos: 

A) apenas um é renovável. 

B) apenas dois são renováveis. 

C) apenas três são renováveis. 

D) apenas quatro são renováveis. 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de 

energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, 

eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa 

energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=6DF3GpAfJOU
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QUESTÃO 2: Esta fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil que, 

quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, óleo diesel, querosene, além 

de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. 

A que fonte de energia refere o fragmento acima? 

 

A) Gás natural. 

B) Cana-de-açúcar. 

C) Carvão mineral. 

D) Petróleo. 

 

 

QUESTÃO 3: O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do 

mundo, o que justifica, em partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As 

usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas 

do que outras alternativas de produção de energia, mas vale lembrar que não existem formas 100% 

limpas de realizar esse processo. 

 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das 

hidroelétricas. 

 

a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não são muito eficientes. 

b) são ambientalmente corretas; porém interferem diretamente no efeito estufa. 

c) a produção pode ser controlada; porém os custos são muito elevados. 

d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no curso dos rios. 

e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo. 

 

 

QUESTÃO 4: Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município 

localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é 

cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e 

pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A 

estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de 

energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a 

causar o menor impacto ambiental? 

 

A) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 

B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 

C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 

D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 
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QUESTÃO 5: Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. Em 

usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento.  

Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de 

todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de: 

 

A) utilizarem fontes de energia renováveis. 

B) não provocarem impacto ambiental. 

C) independerem de condições climáticas. 

D) a energia gerada poder ser armazenada. 
  

 

QUESTÃO 6: A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante 

para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente 

do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes (combustíveis fósseis). 

 

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável: 

A) Biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região. 

B) Hidrogênio, usado como célula combustível. 

C) Biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano. 

D) Carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração. 

E) Energia geotérmica, aproveitamento do calor do interior da Terra. 
 

 

QUESTÃO 7: “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem 

em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia 

elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos 

hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica porque: 

 

a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água 

nas barragens. 

b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia 

elétrica. 

c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. 

d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura. 

e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. 
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QUESTÃO 8: Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a 

diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 

 

a) Óleo diesel. 

b) Gasolina. 

c) Carvão mineral. 

d) Gás natural. 

e) Vento. 
 

 

QUESTÃO 9: Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias 

formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos (renováveis 

e não renováveis), numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. 

 

Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar: 

A) O petróleo é uma fonte de energia renovável, pois novas descobertas, a exemplo do petróleo 

extraído do pré-sal, comprovam que é um recurso permanente e inesgotável. 

B) O carvão mineral é uma fonte de energia renovável, pois a utilização de lenha para sua produção 

pode ser suprida através de projetos de reflorestamento. 

C) O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao petróleo, 

através de processos geológicos de duração reduzida, semelhantes à escala de tempo humana. 

D) A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do petróleo, que 

é um recurso não renovável, mas pode ser reciclado. 

E) A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, 

o que a torna inesgotável. 

  

Um pouquinho mais, porque sabemos o quanto você gosta de aprender: acesse o link e deleite-se: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
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ARTE 

 

 

 

 
 

Contribuição: Professora Lana Mara Botelho 

 

 Máscaras Africanas. 

  

As “máscaras” são as formas mais conhecidas da plástica africana. 

Constituem síntese de elementos simbólicos mais variados se 

convertendo em expressões de vontade criadora do africano, 

foram objetos que mais impressionaram os povos europeus desde 

as primeiras exposições em museus do Velho Mundo, através de 

milhares de peças saqueadas do patrimônio cultural da África, 

embora sem reconhecimento de seu significado simbólico. 

A máscara transforma o corpo do bailarino, que conserva sua 
individualidade, e servindo-se dele como se fosse um suporte vivo 
e animado, encarna a outro ser gênio, animal mítico que é 

representando assim momentaneamente. Uma máscara é um ser que protege quem a carrega. Está 
destinada a captar a força vital que escapa de um ser humano ou de um animal, no momento da 
morte. A energia captada na máscara é controlada e posteriormente redistribuída em benefício da 
coletividade. 

Apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, as máscaras 
africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços 
para as populações que as utilizam. Elas são símbolos ritualísticos que 
têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. 

Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos 
ritos, como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, 
casamentos, curas de doentes e outras ocasiões importantes. 

Em geral, os rituais contam também com música e dança, além de 
vestimentas próprias. É criada uma atmosfera "mágica" a fim de 
transformar os participantes que vestem as máscaras em representações 
de antepassados, espíritos, animais e deuses. 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 

experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, 

o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
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 Acesse o link para observar como a professora Lana confecciona 

a máscara, depois use a criatividade para confeccionar a sua.  

https://www.youtube.com/watch?v=oASetxB72hU&feature=youtu.be 

 
 Gostaríamos de ver sua obra, tire uma foto e envie para o e-mail abaixo. 

 

 

 

 Saiba mais sobre o assunto acessando: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/mascaras-

africanas-recortar-colorir/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oASetxB72hU&feature=youtu.be
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/mascaras-africanas-recortar-colorir/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/mascaras-africanas-recortar-colorir/
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GEOGRAFIA 

 

 

 

Contribuição: Professora Nessanea Aparecida de Freitas 

 ÁFRICA.  

A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que 

o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. 

Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam 

essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução 

humana. Estima-se que a porção norte do continente seja 

a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu os povos 

egípcios. 

O continente foi colonizado por povos europeus, como os 

espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos 

foram arrancados e levados de seus países para outras 

partes do mundo pelos europeus, a fim de realizarem o 

trabalho escravo. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África 

no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 

desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 

apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses 

povos.  
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Assim a África foi dividida ao longo da sua colonização, segundo os interesses dos colonizadores, 

que ignoraram a realidade e identidade dos povos, agrupando-os em tribos com disparidades 

culturais. Foi após a Segunda Guerra Mundial que as colônias africanas iniciaram o seu processo de 

independência. Contudo, o continente ainda vive diversos conflitos territoriais e religiosos. 

Aspectos da População Africana  

A África é, sem dúvida, o continente que apresenta os piores indicadores sociais do mundo. O 

continente africano abriga, atualmente, cerca de 930 milhões de habitantes. Desse total, grande parte 

se concentra na Nigéria, Egito, Etiópia, República Democrática do Congo e África do Sul, que são 

países mais populosos. 

Atualmente, o continente tem passado por um intenso processo de 

urbanização, mesmo assim, são restritos os centros urbanos de 

grande porte, as maiores cidades são Cairo (Egito), com cerca de 7 

milhões de habitantes; Alexandria (Egito), com 4 milhões; Lagos 

(Nigéria), com 7 milhões; Casablanca (Marrocos), com 3,7 milhões; 

Kinshasa (República Democrática do Congo), com 9 milhões; Argel 

(Argélia), com 2,5 milhões; e Cidade do Cabo (África do Sul), 

com 3,4 milhões. 

 

Desigualdades Sociais do Continente Africano  

Os países africanos possuem as piores taxas de 

mortalidade (13,5%), além de apresentar elevada taxa de 

natalidade (35,2%) e o maior crescimento vegetativo do 

mundo (2,17%), mostrando que a qualidade de vida da 

população é decadente. A fome e a AIDS são problemas 

que atingem a África quase que na totalidade. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 150 milhões de africanos não ingerem 

a quantidade mínima de calorias diárias e mais de 23 milhões correm o risco de morrer de fome. 

 

Todos os problemas sociais identificados na África (miséria, fome, desemprego, guerras, dentre 

muitas outras) podem ser agravados, tendo em vista que se o crescimento vegetativo continuar no 

Cairo - Centro 
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mesmo passo (cerca de 1,9% ao ano), em 2015 a população africana será de 1 bilhão de habitantes. 

Fato que irá desencadear um aumento pela procura de alimentos, aumentando a fome. 

 

 

 

 

   

 Acesse o link abaixo para assistir a videoaula sobre o Continente Africano: 

https://www.youtube.com/watch?v=DltBjr71LzY 

 
 

Curiosidades do Continente Africano: 
 

 25/05 é o Dia da África, veja o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VdczvnwTlk8 

 

 Na África tem Safari e muito mais: 

|                                                                    

       
          

 Turismo    Beleza    Cultura  

https://www.youtube.com/watch?v=DltBjr71LzY
https://www.youtube.com/watch?v=VdczvnwTlk8
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ATIVIDADES  

1) Leia o texto sobre o continente Africano e responda as questões abaixo:  

 a) Cite os países Africanos de maior densidade populacional?  

____________________________________________________________________________ 

b) Onde está localizado o Deserto do Saara? 

___________________________________________________________________________ 

c) Quais povos colonizaram o continente Africano?  

___________________________________________________________________________ 

d) Quais são os maiores problemas sociais enfrentados no continente Africano?  

___________________________________________________________________________ 

 

2) Após assistir aos vídeos da página anterior, responda as questões abaixo:  

a) Quais são as cinco grandes regiões do Continente Africano?  

_____________________________________________________________________________ 

b) O continente Africano possui quantos países?  

_____________________________________________________________________________ 

c) Quais são as linhas imaginárias que cortam o continente Africano?  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Arquitetura  Esporte - Etó  Herói - Nelson Mandela  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 

 

 

Contribuição: Professor Darcy Trabach da Silva 

 Introdução a Variação Linguística 

Finalidade da aula: Conhecer algumas das variedades da língua, observando que o fenômeno da 

variação se configura em decorrência do momento histórico em que a língua é usada, da região, da 

situação comunicativa e de algumas características dos falantes. 

 

 

 

Pense nas questões abaixo: 

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

2. Por que é difícil compreender o português falado em Portugal?  

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

mesmo jeito?  

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

Quais diferenças? 

5. As pessoas falam do mesmo jeito que escrevem? 

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

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? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o 
de preconceito linguístico. 
 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 

 

 
 
 

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

 

Assista ao vídeo abaixo para entender sobre a variação linguística: 

https://www.youtube.com/watch?v=6fBOVygtNoU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fBOVygtNoU
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Agora leia os textos apresentados abaixo: 

Texto 1  

(Fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha) 

 

 “Sñor/ posto queo capitam moor desta vossa frota e asy os outros capitães screpuam avossa 

alteza anoua do achamento desta vossa terra noua que se ora nesta nauegaçam achou. Nom 

leixarey tam bem de dar disso minha comta avossa alteza asy como eu milhor poder ajmda 

que perao bem contar e falar o sabia pior que todos fazer.”  

 

“Senhor Posto que o Capitão-mor desta vossa frota e os outros capitães escrevam a Vossa 

Alteza dando notícia do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se 

achou, não deixarei também de dar conta disso a Vossa Alteza da melhor maneira que eu 

puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos”. 

 

 

 

 

 
 

 Responda, agora, as seguintes questões: 
 

1. Quem escreve o texto? 

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

3. Para quem ela escreve? 

4. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 

5. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 

6. Que evidências há no texto que te ajudaram a chegar às respostas? 

 
 

Texto 2 
 

Amélia  
 

Amo-te, amo-te! Como é bom poder enfim dizer o que nos enchia o coração! Amo-te, 

amo-te, amo-te cegamente, loucamente, mais que a tudo! Amo-te porque és para mim a 

melhor, a mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Amo-te, porque tu, meu orgulho e 

minha vida, foste a única mulher que me soube fazer conhecer toda a divina delícia, toda 

suave tortura do verdadeiro amor.  
 

Amei-te no primeiro dia em que te vi: amei-te em silêncio, em segredo, sem esperança 

de te possuir e sem refletir. Não quis saber quem eras, nem quis saber se me poderias amar; 

amei-te e amo-te cada vez mais. Estou em S. Paulo por tua causa. Trabalharei, farei sacrifício 

de tudo, lutarei contra tudo, mas juro-te que serás minha inteiramente minha, unicamente 

minha. Amo-te, amo-te, amo-te!  
 

Olavo ORSINI, Elisabeth, org. Cartas do coração – Uma antologia do amor. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 41 

Para entender um pouco mais sobre essa carta e seu contexto, acesse o link 

abaixo: 

https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/carta/ 

https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/carta/
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 Responda, agora, as seguintes questões: 

 

1. Quem escreve o texto? 

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

3. Para quem ela escreve? 

4. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 

5. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 

6. Que evidências há no texto que te ajudaram a chegar às respostas? 

 
 

LÍNGUA INGLESA 

  

                 

Contribuição: Teacher Camila Pires 

 

 Past simple 

 

1. Read and find. 

 

Find the verbs in the past simple and write them in the boxes. 

(Ache os verbos no passado e os escreva nos quadrinhos) 
 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08LI01 – GRI) Explorar textos narrativos em língua inglesa, no passado, como forma de 
revisar o conteúdo abordado no ano/série anterior. 
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2. Match them up! 

Match the verbs with their past simple form. (Relacione o verbo com seu passado simples.) 

 

 

3. Fill it in! 

Write the past simple of the verb in (brackets) to complete the sentences. (Escreva o passado 

dos verbos entre parênteses, para completar as frases.) 

 

 

 

 


