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Semana de 08/06 a 12/06/2020 

 

CIÊNCIAS 

 

 

Contribuição: Professor Renan Brandão 

 Atomística. 

A atomística é a parte da Química que trata do estudo do átomo e suas 

características. Cabe a esse segmento definir a estrutura atômica, bem 

como o histórico de elaboração dos nossos modelos atômicos, os tipos de 

semelhanças entre os átomos, a representação dos elementos químicos e 

as notações envolvidas. 

O átomo é a unidade básica da matéria que compõe todas as substâncias 

existentes. A palavra átomo é de origem grega e significa “sem parte” ou 

“indivisível”. Atualmente, já são conhecidas as chamadas partículas 

subatômicas, que comprovam que o átomo é divisível, porém foi mantido 

seu nome, devido ao tempo que vinha sendo utilizado. 
FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/atomistica.htm 

 
 

 Acesse o link abaixo e assista ao vídeo aula sobre 
Atomística:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RkJeBU94z7o 
 

 
  
 
 
Revisando o conteúdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-atomo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/modelos-atomicos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/substancias-naturais.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RkJeBU94z7o
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ATIVIDADES 

 
01) Para os átomos genéricos a seguir, identifique quais são isótopos, isótonos e isóbaros entre 

si: 
 

15C45 -  27F65  -   25A45   -   17G55     -   12H42   -   16B46   -   25E62 

 

 

a) Isótopos: _______________________________________________ 

b) Isótonos: _______________________________________________ 

c) Isóbaros: _______________________________________________  

  
 

02) Um átomo constituído de 25 prótons, 30 nêutrons e 25 elétrons apresenta, respectivamente, 

número atômico e número de massa iguais a:  

a) 25 e 25.  

b) 30 e 25.  

c) 25 e 55.  

d) 25 e 50.  

e) 55 e 50.  
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03)  Dado o átomo 11 Na 23, pede-se:  
 

a) o nº atômico:  

b) o nº de massa: 

c) o nº de prótons:  

d) o nº de elétrons:  

e) o nº de nêutrons: 

 

04)  Dados os átomos 18A40, 19B40, 19C41. Quais são isótopos? 

R: __________________________________________________________________________ 

 

05) Dados os átomos 18A40, 19B40, 19C41. Quais são isótonos? 

R: __________________________________________________________________________ 

 

06) Se 26Fe57
 e 27Co57

 são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de 

massa, uma característica que os distingue sempre é o número de:  
 

a) elétrons na eletrosfera.  

b) elétrons no núcleo.  

c) nêutrons na eletrosfera.  

d) prótons no núcleo.  

e) nêutrons no núcleo. 

 

07)  Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas.  

Assinale a opção que apresenta, na ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que são 

apontados como autores de modelos atômicos.  

 

a) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.  

b) Thomson, Millikan, Dalton e Rutherford.  

c) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford.  

d) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson.  

e) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro. 

 

08)  O isótopo de urânio 92U238 apresenta:  
 

a) 92 prótons, 92 elétrons, 146 nêutrons.  

b) 146 prótons, 92 elétrons, número de massa=238.  

c) 92 prótons, número atômico = 238, número de nêutrons=146.  

d) 92 prótons, 92 elétrons, 92 nêutrons, número de massa=238.  

e) 92 nêutrons, número atômico=92, número de massa=238. 
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09) Os profissionais da Química têm aprofundado o conhecimento da química do hidrogênio ao 

pesquisar fontes alternativas de energia limpa para o futuro. O abastecimento desse elemento é de 

baixo custo e inexaurível, uma vez que utiliza a energia solar para produzi-lo a partir da 

decomposição fotoquímica da água. A grande maioria dos átomos de hidrogênio pode ser 

representada por 1H1. Contudo, além deste, também existem outros, em menor quantidade, 

representados por 1H1 1H2 1H3. 

Pode-se afirmar que os átomos de hidrogênio (1H1 1H2 1H3) são: 

 

a) isótopos, apenas.  

b) isóbaros, apenas.  

c) isótonos, apenas.  

d) isótopos e isóbaros.  

e) isóbaros e isótonos. 

 

 Acesse o link para compreender melhor o conteúdo: 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

5 

ARTE 

 

 

                                                                       

Contribuição: Professora Lana Botelho 
 

 EXPRESSIONISMO. 
 

O Expressionismo é a arte do instinto, trata-se 
de uma pintura dramática, subjetiva, 
“expressando” sentimentos humanos. Utilizando 
cores irreais, dá forma plástica ao amor, ao 
ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à 
prostituição. Deforma-se a figura, para ressaltar 
o sentimento. O psíquico é mais importante do 
que todas as formas e regras de composição. 

Predominância dos valores emocionais sobre os 
intelectuais. Corrente artística concentrada 
especialmente na Alemanha, entre 1905 e 1930.  A intenção era mostrar para o público que nem 
tudo era tão perfeito. O belo precisava ser descaracterizado para dar lugar aos momentos de 
realidade, sem aquela perfeição dos movimentos artísticos anteriores. Este movimento artístico da 
vanguarda europeia surgiu no início do século XX, na Alemanha. 

 

Literatura: 

 

A literatura aproveitou-se desse momento do Expressionismo para descrever a sua 
própria narrativa. Em muitos livros, os escritores relatavam o que havia de mais 
agressivo na sociedade. Os personagens eram desenhados em forma de 
caricatura, com traços bem marcantes. Muitas obras descreveram a mudança de 
consciência das pessoas antes e depois da Primeira Guerra Mundial. 

 

 
 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 
nacionais. 
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, 
galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 
 

 

 Noite estrelada, pintura de Vincent Van Goch (Foto: Pixabay) 

 

Capa do livro Primeiro Caderno de 
Poesia do Aluno, Oswald de Andrade.  
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Arquitetura: 

Nesse segmento, o Expressionismo não revelou um estilo 
próprio de arquitetura, pois não foi gerado nenhum grupo 
social específico para essa área. Apenas os arquitetos 
foram incentivados pela proximidade com movimentos e 
existências arquitetônicas, desenvolvidas por artes 
anteriores. Diante disso, as novas construções foram 
estimuladas a seguir um caminho de experimentação. 
Durante esse processo, destacaram-se alguns objetos 
como o vidro e o aço, o que ampliou a possibilidade de 
fabricação desses materiais. 

 

Música: 

As músicas expressionistas foram marcadas pela predominância de 
emoções. As melodias eram bem frenéticas e desconexas, além da presença 
forte de emoções, que priorizava o estado reflexivo do compositor. As canções 
dessa época eram produzidas em harmonias cromáticas. Com isso, a música 
expressionista era atonal, ou seja, não pertencia a nenhuma tonalidade 
específica. 

 

 

Pintura: 

A pintura foi a Arte mais influenciada pelo Expressionismo. Os 
quadros mostravam as denúncias de uma sociedade, considerada 
doente e carente por um mundo melhor, após o período de guerra 
enfrentado pela Alemanha. Além disso, elas possibilitavam ao 
expectador uma reflexão sobre o estado psicológico dessas pessoas. 
 
Para alguns estudiosos desse período, o movimento artístico foi mais 
que uma forma de expressão. Ele foi uma atitude em prol de valores 
humanos no momento em que, politicamente, isto era o que menos 
interessava. Nos quadros, alguns artistas preferiam representar a natureza e o ser humano. 
 

Fontes: https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/expressionismo/ 

            https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/expressionismo 

            https://laart.art.br/blog/expressionismo-no-brasil/ 

 

 

("igreja de Grundtvig") projetada pelo arquiteto Peder 

Vilhelm Jensen Klint, construída entre 1921 e 1940, como 

um memorial a N.F.S. Grundtvig. 

Primeiros compositores 

"Quarto em Arles", de Vincent Van Gogh 

 

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/expressionismo/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/expressionismo
https://laart.art.br/blog/expressionismo-no-brasil/


 

 

7 

Atividades: 

 Observe as obras abaixo:   

 

   

 

 

 

 

 

      

                  

                             

 

 

 

 

 

  

 De acordo com sua observação, responda em seu caderno: 

 

1- O que te chama atenção nessas obras? A cor? O estilo do desenho...? 

2- São bonitas? São feias? Qual sua impressão? 

3- Quais sentimentos você acha que os artistas expressaram? 

 

4- Acesse o link para assistir ao resumo do conteúdo e a execução da atividade pela professora 

Lana Botelho.  

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

 

Agora é sua vez. Faça como a professora 

Lana, escolha uma obra e faça a 

releitura, depois faça um desenho livre de 

acordo com o que você está sentindo 

hoje (Tristeza, alegria, tédio, agitação), pode ser um desenho 

figurativo ou abstrato. Use também a cor, para completar esse sentimento. Mãos à obra! 

 Quer divulgar sua obra? Tire uma foto e envie para o e-mail abaixo: 

Retirantes, 1944, pintura de 

Candido Portinari. 
Noite estrelada, pintura de Vincent Van Gogh. 

Erna com cigarro, 1915 , Ernst Ludwig Ki. A boba, 1916, pintura de Anita Malfatti. 

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

Expressionismo no Brasil: artistas e obras expressionistas brasileiras 

O expressionismo no Brasil foi marcado por obras emblemáticas de figuras importantes do cenário 
nacional. Nesse contexto, as peças criadas por estes artistas apresentavam características 
primordiais da corrente, como a pessoalidade e o subjetivismo voltado à crítica social e à política 
da época. 

1. Anita Malfatti. 
 

Os principais artistas expressionistas brasileiros foram: 1. Anita Malfatti. 
Anita Malfatti foi uma pintora brasileira fundamental para a história da arte 

moderna do país. Nascida em São Paulo, em 1889, seu amor pela arte 

teve início em 1912 quando, aos 23 anos, ela deu início a seus estudos de 

pintura. Em seguida, realizou diversas viagens mundo a fora e, na 

Alemanha, teve contato com o expressionismo e, logo, aprendeu as 

técnicas utilizadas pelos artistas desse país.  

 

2. Lasar Segall. 

Lasar Segall foi um artista que, apesar de ter nascido na Lituânia, foi  

fundamental para a história da arte brasileira. Nascido em 1889, Lasar Segall 

mudou-se para o Brasil aos 34 anos, em 1923. Já era um artista consagrado, 

mas foi em território brasileiro que atingiu o seu auge. 

 

 

 

 

3. Candido Portinari. 

Nascido em 1903, o carioca Candido Portinari é considerado o artista brasileiro 
mais conhecido no exterior. No país, ele se destacou como um dos grandes 
representantes da pintura expressionista brasileira. 

 

 

Tropical, 1917. 

Morro Vermelho, 1926. 

Retirantes, 1944. 

https://laart.art.br/blog/arte-moderna/
https://laart.art.br/blog/arte-moderna/
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 GEOGRAFIA 

 

 

Colaboração: Professores Caique Souza Silva e Fernanda Sampaio Pinheiro 

 O Sistema Capitalista. 
 

O sistema econômico e social capitalista, ou 

capitalismo, desenvolveu-se na Europa durante a Idade 

Média, entre os séculos XI e XV. Lentamente, ele se sobrepôs 

ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século 

XVIII. 

No capitalismo, em seus primórdios, a sociedade era 

marcada pelas relações entre duas classes sociais: a burguesia e o proletariado. A burguesia detém 

os meios de produção (máquinas, equipamentos, matérias-primas, terras) necessários à produção 

de bens e mercadorias. Já o proletariado agrega os trabalhadores, que, por não possuir meios de 

produção, vendem sua força de trabalho por meio do trabalho assalariado. 

 

FASES DO CAPITALISMO.  

Considerando seu processo de desenvolvimento, o capitalismo é classificado em três fase: 

capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. 

 

 Capitalismo comercial: 

Essa fase foi marcada pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura (leia 

boxe abaixo) e pela expansão marítima – com as Grandes Navegações iniciadas no final do século 

XV, que permitiu aos europeus o contato com territórios que até então desconheciam. 

 

 

 

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. 
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 Capitalismo industrial. 

Durante a fase do capitalismo comercial, a acumulação de capital e 

as crescentes demandas do mercado consumidor levaram os donos de 

oficinas manufatureiras a introduzir inovações na forma de produzir 

mercadorias. Essas inovações foram responsáveis pelo surgimento do que 

hoje conhecemos como indústria. (Leia o boxe ao lado) 
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 Capitalismo Financeiro: 

 

É a fase atual, caracterizada pela integração entre capital 

industrial e capital bancário: indústrias incorporam ou criam bancos; 

bancos incorporam indústrias. O capitalismo financeiro se consolidou 

após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando as empresas 

associadas às instituições financeiras aumentaram sua influência. 

As indústrias faziam grandes operações de crédito a fim de obter 

capital para desenvolver inovações tecnológicas e ampliar a capacidade 

de produção. Com isso, o capital deixou de pertencer exclusivamente a 

elas ou aos bancos. 

Uma forma das indústrias garantirem dinheiro para investimentos 

é vender cotas de suas empresas – as ações – nas bolsas de valores. 

A compra de ações possibilita ao investidor obter lucro sem participar 

diretamente da produção das mercadorias. 

    

 Acesse o link abaixo e assista à videoaula do professor Caique, onde ele faz a explicação 

da matéria abordada.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4FRptYVrso&feature=youtu.be 

 

 
 

Atividade 1: 

1) De acordo com o conteúdo, responda: 

 

A) O que é o Capitalismo? 

R.:_____________________________________________________________________ 

 

B) Nos primórdios do Capitalismo a sociedade era marcada pelas relações entre duas 

classes sociais, quais são elas? 

R.:_____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4FRptYVrso&feature=youtu.be
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C) De que maneira essas duas classes sociais se relacionavam?  

R.:______________________________________________________________________ 

 

2) Sobre as fases do Capitalismo, responda: 

 

A) Quais são as fases do Capitalismo? Em qual fase estamos atualmente? 

R.:___________________________________________________________________ 
 

B) Cite uma característica do Capitalismo Comercial: 

R.:____________________________________________________________________ 
 

C) Cite uma característica do Capitalismo Industrial: 

R.:____________________________________________________________________ 
 

D) Cite uma característica do Capitalismo Financeiro: 

R.:____________________________________________________________________ 

 

 Revisando conteúdo:  

Ainda sobre os Blocos comerciais, capitalismo e globalização.  Levando em consideração “a 
rota feita pelo vírus Covid 19”, percebeu-se que ele se espalhou rapidamente nos 4 
continentes (Ásia, Europa, África, América Latina) devido as viagens internacionais e as 
conexões aéreas, que se tornaram comuns . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acesse o link abaixo e entenda: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e8wC_KvbVXo&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8wC_KvbVXo&feature=youtu.be
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Atividade 2: 

Agora, responda: 

1° Qual a relação da rápida disseminação do vírus com as viagens aéreas internacionais? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2° Será que o aumento da frequência das viagens áreas pelo mundo tem alguma relação com a 

globalização e o desenvolvimento da tecnologia nos transportes aéreos? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Quais os animais suspeitos de terem passado o vírus (Covid -19 ) para o homem? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Diferencie epidemia de pandemia. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
 

 
 

 

Contribuição: Professores Michelle Florindo e Darcy Trabach   

   

  Texto dissertativo/argumentativo 

Finalidade da aula: Revisar colaborativamente a escrita de textos argumentativos e sintetizar 

observações feitas na revisão, orientando a reescrita textual de forma adequada ao contexto de 

produção, de acordo com a norma-padrão e o contexto de produção. 

Objeto(s) do conhecimento: Estratégias de produção: planejamento de textos argumentativos e 

apreciativos. 

Prática de linguagem: Produção de texto. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com 
estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período. 
(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, 
a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a 
relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e 
adequação à norma culta. 
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Propostas de redação: 

Em seu texto, você precisa, obrigatoriamente, apresentar: 

- Apenas um dos Temas apresentados; 

- Texto próprio, sem transcrever/copiar/ plagiar partes do texto de outro lugar; 

- Texto com 25 linhas, no mínimo, composto por 3 parágrafos; 

- Título; 

- Atividade produzida em seu próprio caderno; 

- Domínio da norma-padrão da língua escrita; 

- Compreensão do tema; 

- Organização das informações e argumentos; 

- Correta aplicação da lógica; 

- Apresentar uma proposta de intervenção para o problema. 

 

Tema 1: Justiça e sistema punitivo no Brasil. 

Texto Motivacional 

“A Justiça de São Paulo reduziu a pena do estudante que atropelou um ciclista e atirou o braço em 

um córrego, em março de 2013. Na quarta-feira (30), uma decisão judicial reduziu a pena para dois 

anos de prisão em regime aberto, oito meses de suspensão do direito de dirigir e pagamento de 

indenização de 10 salários mínimos. A prisão foi substituída por serviços à comunidade e prestação 

pecuniária de 50 salários mínimos. Inicialmente, Alex Kozloff Siwek foi condenado a seis anos de 

prisão em regime semiaberto, pagamento de 60 salários mínimos e a suspensão da carteira 

nacional de habilitação por cinco anos. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, 

ainda cabe recurso”. 

Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo que atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir: 

As penas no Brasil são muito brandas? 

A impunidade é um problema no sistema judicial brasileiro? 

Até que ponto penas alternativas são justas? 

 

 

 

 

Separamos alguns itens úteis para ajudar na sua produção textual: 

1. http://bit.ly/2iATCT5 

2. http://bit.ly/2iBmKKa 

3. http://bit.ly/2AzdBst 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04
http://bit.ly/2iATCT5
http://bit.ly/2iBmKKa
http://bit.ly/2AzdBst
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Tema 2: A doação de órgãos no Brasil. 

Texto I  

 

A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou 

mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas.  

A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão) ou de tecidos (córnea, 

pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical). A doação 

de órgãos como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em vida.  

Fonte: Hospital Albert Einstein – http://www.einstein.br/hospital/transplantes/doacao-de-orgaos/Paginas. aspx  

 

Texto II 

 

Fonte: Ministério da Saúde 
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Texto III 

O Brasil registrou crescimento nas doações e transplantes de órgãos em 2014, de acordo com levantamento 

da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) divulgados nesta segunda-feira (23). Foram 

7.898 órgãos doados no ano passado, 3% a mais que em 2013. 

A taxa de doadores também subiu de 13,5 por milhão de pessoas para 14,2 por milhão, no entanto, ficou 

abaixo da meta proposta pela associação para 2014, que era de 15 por milhão. 

Além disso, o índice está longe de alcançar o objetivo de 20 doadores por milhão de pessoas até 2017. Para 

se ter ideia, na Espanha, considerado o país que mais registra transplantes, a taxa é de 37 por milhão. 

De acordo com Lúcio Pacheco, presidente da ABTO, a má distribuição das equipes que realizam 

transplantes pelo Brasil pode ser uma das respostas a essa dificuldade. Segundo o Ministério da Saúde, 

que coordena o Sistema Brasileiro de Transplantes, há mais de mil equipes preparadas para realizar 

cirurgias distribuídas pelo Brasil e 400 unidades prontas para atuarem nessa área. 

Mas para Pacheco, há uma concentração desse tipo de mão de obra no Sul e Sudeste e quase nenhum ou 

nenhum no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. “Enquanto em São Paulo há 20 equipes para realizar cirurgias 

de fígado, o que é muito, em Minas Gerais há apenas 3. Em outros estados, não há”, explica. 

Outro problema que dificulta a realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. 

Medida pela chamada “taxa de negativa familiar”, o índice em 2014 ficou em 46%, apenas 1% menor que 

em 2013. 

Fonte: Portal G1 – http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/02/cresce-doacao-de-orgaos-no-brasil-mas-rejeicao-de-familias-

ainda-e-alta.html 

 

Texto IV 

A conscientização da sociedade como um todo, tarefa de longo prazo, deve ser iniciada nas escolas, o 

centro ideal de formação integral dos jovens, incluindo o exercício da cidadania. 

Neste sentido, a incorporação dessa temática nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino é 

determinante para se lograr uma atitude crítica que permita o debate e a análise dos avanços científicos que 

influenciam a nossa saúde e determinam o rumo da nossa existência. Afinal de contas, os estudantes de 

hoje são os futuros médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, biólogos, engenheiros, 

pesquisadores, técnicos de laboratórios, cidadãos, governantes e potenciais doadores e receptores de 

órgãos, beneficiários da admirável tecnologia dos transplantes. 

Fonte: Aliança Brasileira pela Doação de órgão e Tecidos – http://www.adote.org.br/oquesaber.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separamos alguns itens úteis para ajudar na sua produção textual: 

1. http://bit.ly/2yYJnux 

2. http://bit.ly/2mtcrqr 

 

http://bit.ly/2yYJnux
http://bit.ly/2mtcrqr
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LÍNGUA INGLESA 
 
 

 

 
Contribuição: Professor Thiago Lucas da Cunha 

 Text Interpretation. 

Hello and Welcome back! Olá e bem-vindo de volta! 

Turistas de diversos países visitam nossa cidade e suas 

belezas. Precisamos, assim, nos dedicar em aprender 

outros idiomas possibilitando uma melhor comunicação e 

preparação para o mercado de trabalho, além de facilitar 

a compreensão de novas culturas.  

Saiba que, o que melhor descreve a nossa bela cidade, 

em qualquer idioma, é ter você aqui conosco! Divulguem Guarapari! Precisamos de você, aluno e 

cidadão, para o nosso turismo crescer! 

 

ENGLISH ACTIVITIES  

Vamos interpretar? Acesse os links abaixo (da Embratur) e procurem as informações que ajudarão: 

 

 https://www.visitbrasil.com/destinations/guarapari.html  

https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-da-aldeia.html  

https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-do-morro.html 

https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-das-castanheiras.html 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF09LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual 

e palavras cognatas. 

 (EF09LI09) Localizar informações específicas em texto. 

https://www.visitbrasil.com/destinations/guarapari.html
https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-da-aldeia.html
https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-do-morro.html
https://www.visitbrasil.com/attractions/praia-das-castanheiras.html
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Practice time!  (Hora de praticar!) 

1. […} With beautiful natural landscapes, the city of Guarapari, in the State of Espírito Santo, has 

mountains and a coastline in its geographical constitution. The city was founded in 1585 by Father 

José de Anchieta, one of the most significant figures in the history of Brazil due to his actions of 

evangelization of the Jesuits. The destination attracts many tourists, who may enjoy several 

attractions on its coast. 

1.1. Segundo o parágrafo acima, Guarapari é constituída por: 

a. Lanchonetes e restaurantes. 

b. Supermercados e farmácias. 

c. Pessoas e atores. 

d. Montanhas e litoral. 

 

1.2. Em 1585, o que aconteceu na cidade? 

a. Os Jesuítas começaram a evangelizar. 

b. A cidade foi fundada. 

c. José de Anchieta virou padre. 

d. O Estado do Espírito Santo foi fundado. 

 

2. […] The beach has clear and very calm waters in shades of blue, which form natural pools 

protected by coral reefs. Thus, swimming there is delightful. The sand strip, golden and coarse, is 

extensive and ensures comfort for everyone, even on busier days. The shadow is provided by the 

chestnut trees along its shore, after which the beach is named and which beautify the place even 

more. 

2.1. Segundo o texto, a Praia do Morro tem: 

a. Faixa de areia pequena e curta. 

b. Teleférico. 

c. Águas calmas e piscinas naturais. 

d. Recifes de corais. 

 

 

https://www.visitbrasil.com/states/espirito-santo.html
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3. […] The night lighting reinforces security for a nice walk on the seaside promenade. You may 

also hang out at the mall and at the shops which sell beach goods and handicrafts near the beach. 

3.1. A palavra “promenade” significa: 

a. Sorveteria. 

b. Barco. 

c. Pousada. 

d. Calçadão.  

 

4. Sobre a iluminação da Praia das Castanheiras, é correto afirmar que: 

a. Reforça a segurança. 

b. Deixa a desejar. 

c. Tem lâmpadas queimadas. 

d. Nenhuma das anteriores.  

O digital influencer estrangeiro Shaun, gravou um vídeo “GUARAPARI - BRAZIL'S BEST BEACH 
CITY” divulgando para o mundo a cidade de Guarapari. Acesse o link e veja: 
https://www.youtube.com/watch?v=8G_H7Y6xZCk 

 

 Acesse o link abaixo e ouça a Valsa de Guarapari interpretada por Inarly Carletti, siga a 
legenda e aproveite para cantar junto a esse renomado maestro! 

https://www.youtube.com/watch?v=yf-8CBoNphg&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

Q u a n d o  t u d o  i s s o  p a s s a r ,  v o c ê  q u e  m o r a  a q u i ,  c o n h e ç a  e . . .  

V I S I T  T H E  C I T Y  O F  Guarapari 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8G_H7Y6xZCk
https://www.youtube.com/watch?v=yf-8CBoNphg&feature=youtu.be

