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CIÊNCIAS                                                                               

• GUARAPARI 

Praias e a areia monazítica 

1. Em quais praias podemos encontrar areia monazítica? 

       Praias de Meaípe e Areia Preta. 

2. Por que o nome areia “monazítica”? Qual sua coloração típica? 

       Por causa da monazita, mineral encontrado nessa areia. Coloração escura, tons de preto e 

grafite. 

3. Quais elementos químicos estão presentes na areia monazítica? Marque um X nas opções 

que estão corretas: 

    (    ) alumínio   (    ) urânio 

    (    ) prata    (    ) enxofre 

    ( X ) cério    (    ) tório 

                                                                                                        

4. Por que muitos turistas e residentes da cidade costumam se enterrar nessa areia? 

       Acreditam que aliviam dores musculares e inflamações. 

5. As praias são importantes ecossistemas litorâneos tanto para os seres vivos que dependem 

dela como hábitat, quanto para as cidades que as mantém, contribuindo como importantes 

atrativos turísticos e fontes de renda para pescadores e barqueiros. Cite algumas atividades 

de lazer para as pessoas que as frequentam, incluindo você mesmo. 

        Resposta pessoal. 

6. Observe as charges abaixo e explique o que há de comum entre elas. Não se esqueça de 

dizer como podemos solucionar os problemas apresentados pelas charges: 

    

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

25/05/2020 A 29/05/2020 
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Resposta pessoal, mas o principal é discutir os malefícios do lixo no ambiente marinho, tanto para 

os animais que ali vivem, quanto para as pessoas que utilizam as praias como lazer e turismo. 

   

ARTE 

• Geometria Ndebele - Arte Africana 
 

       
Questão 01: 
 

Atividade de criação. 
 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

• PLANETA TERRA  

ATIVIDADES 

Questão 01 - Complete as frases:  

a ) Quando a Terra gira em torno de si mesma , damos o nome de: rotação, que é responsável 

pelo dia  e a noite. 

b ) Quando a Terra gira em torno do sol, damos o nome de : translação, responsável pelas 

quatro estações do ano :outono, inverno, primavera e verão. 

c ) O movimento de rotação leva 24 horas para acontecer .  

d ) O Movimento de translação leva 365 dias para acontecer.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Interpretação 

 

Responda: 

1. Coloque (V) para e (F) para falso. 

a. (V) O filme Kiriku e a Feiticeira conta a lenda de um bebê guerreiro que salvou a sua aldeia de 
uma  feiticeira. 
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b. (V) O nome da Feiticeira é Karabá.  

c. (V) Ainda na barriga da mãe Kiriku ordena seu nascimento e ao nascer corta seu cordão umbilical. 
 
d. (F) Kiriku ao nascer demonstra ser medroso. 

e. (V) Kiriku se esconde no chapéu do tio e consegue salvá-lo da morte. 

f. (F) Uma bruxa mata a mãe de Kiriku. 

g. (F) Kiriku ao conhecer Karabá sente muita raiva dela. 

h. (F) Karabá é uma menina muito esperta. 

i. (F) O sábio da montanha é um vilão que engana toda a aldeia. 

j. (V) No final do filme Kiriku torna-se namorado de Karabá. 

  

2. Explique porque a Feiticeira não quer ver as pessoas da aldeia na montanha para falar com o 
sábio? 

a. ( X ) Porque ele só diz a verdade, dessa forma as pessoas iriam descobrir seu segredo. 

b. (   ) Porque ela domina a montanha e não quer intrusos por lá. 

c. (   )Porque ele é mais poderoso que ela. 

d. (   )Porque ele ilude as pessoas e dessa forma iria enganar a todos. 

  
3. Quem salva o tio de Kiriku das garras da Feiticeira quando esta tenta devorá-lo? 

a. (   ) Kiriku que morde a perna da Feiticeira. 

b. (X) Karabá é enganada pela voz de Kiriku que,  sai do chapéu, por isso ela pensa que o chapéu 
é mágico e pede o mesmo ao tio em troca da sua vida. 

c. (   ) Karabá é enganada pela voz de um rapaz da aldeia que,  sai de um chapéu. Por isso ela 
pensa que o chapéu é mágico e o pede ao rapaz  em troca da  vida do tio de Kiriku. 

d. (   ) Muitos membros da aldeia invadem a casa de Karabá e salvam o tio de Kiriku. 

  

4. Quem traz a água de volta para a aldeia? 

a. (X) Kiriku 

b. (   )Um menino da aldeia que encontra por acaso um galho que prendia a água toda. 
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c. (   ) A mãe de Kiriku. 

d. (   ) O tio de Kiriku. 

 

5. Quem é o sábio da montanha? 

a. (X) O avô de Kiriku 

b. (   ) O pai de Kiriku 

c. (   ) O tio de Kiriku 

d. (   ) Um amigo de Kiriku 

 

6. O que Karabá fazia com os homens da aldeia? 

a. (   ) Devorava todos 

b. (   ) Colocava eles para trabalhar em sua mina de ouro. 

c. ( X) Os transformavam 

d. (   ) Deixam todos em um presídio. 

  

7. Porque a Feiticeira sentia tanto ódio e maldade? 

Esses sentimentos eram provocados porque colocaram um espinho nas costas dela e ela não 

conseguia se livrar desse espinho. Por isso ela descontava nas pessoas da aldeia.  
 

8. Quem consegue livrar a Feiticeira da maldade que ela sentia? O que acontece após ela se livrar 
desse sentimento ruim? 

 Kiriku arranca o espinho das costas da Feiticeira e com isso ela deixa de sentir ódio. Para 

agradecer ela beija Kiriku e ele se transforma em um homem e os dois se apaixonam.  
 

9. O filme apresenta aspectos da cultura: 

  a. (   ) Indígena                          b. (X) Africana 

  c. (   ) Ameríndia                        d. (   ) Americana 

 

10. Você gostou do filme? 
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   Resposta Pessoal  

  

11. Comente sobre a cena que você mais gostou. 

   Resposta Pessoal  

 

12. O continente africano é repleto de lendas que tem como tema: espíritos de floresta, vampiros, 
fantasmas, bravos guerreiros, religiões entre outros. A lenda apresentada no filme”Kiriku” tem como 
tema: 

    a. (   ) Religiões africanas.                 b. (   ) Espíritos da floresta 

    c. (X) Bravos guerreiros.                  d. (   ) Fantasmas 

 

LÍNGUA INGLESA 

    

• Interpretation - Interpretação 

 

1- Observe a imagem do filme abaixo, o gênero dele é:  

a- Adventure 

b- Epic 

c- Drama 

d- Action 

e- Musical 

 

2- Na frase: Camila is a beautiful girl. e There is a big elephant in that Zoo. As palavras em 

negrito significam respectivamente: 

 

a- Bonita – feia 

b- Grande – bonita 

c- Bonita – grande 

d- Amarelo – verde 

e- Longo – curto 

 

 

3- Leia o texto, observe a imagem e responda se as palavras destacadas no texto estão:  

a- Intimidando os dois atores 

b- Descrevendo os dois atores 

c- Comparando os dois atores 

d- Anunciando o filme 

e- N.d.a. 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/interpretation.html
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4 - Complete a frase com o superlativo correto: “She’s surely the ___ girl in city. 

 

a- Prettier 

b- Prettiest 

c- Most pretty 

d- More pretty 

e- Prettys 

   

 

 

 


