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CIÊNCIAS 

1 – heterogênea 

2 – homogênea 

3 – heterogênea 

4 – heterogênea 

5 – homogênea 

6 – heterogênea 

 

ARTE 

Atividade de execução pessoal 

 

GEOGRAFIA 

1. O que teria causado os traumas (doenças) apontados na letra? 
Pensar nas crianças Mudas telepáticas, pensar nas meninas Cegas inexatas, o pensar que a guerra 
levou vidas inocentes. 
 
 
2. Qual será o sentido do verso "A rosa radioativa / Estúpida e inválida"? 
Que a radioatividade causou várias doenças, entre a população de Hiroshima, crianças, mulheres, 
homens e idosos, levando a população a viver longos dias de doenças. 
 
3. Interpretar os versos "Sem cor sem perfume / Sem rosa sem nada"? 
Uma guerra que não levou em nada, somente a destruição de uma cidade e de um país, somente 
para interesses capitalistas. 
 
4. Qual será a relação da letra com os acontecimentos históricos envolvendo o Japão durante a 
Segunda Guerra Mundial? 
 A rendição do Japão significou o fim da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945. Enquanto 
diziam para a população que o povo deveria lutar até o final, os líderes do Conselho de Guerra do 
Japão tentaram estabelecer negociações bilaterais para uma rendição com a União Soviética. 
 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 

Semana 13/04 a 17/04/2020 

 

 



 

 

 

2 

 
5. Que tipo de sonoridade a música nos transmite? Esta sonoridade também se relaciona com os 
acontecimentos acima referidos? 
Uma sonoridade de violência, guerra e tristeza. Pois uma guerra não trás boas lembranças, só 
tristeza. Quando ouvimos essa canção recordamos que a guerra levou muitas vidas inocentes. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Gênero textual – Texto jornalístico 
 
a. Quem foi o inventor da Impressão? Johannes Gutenberg. 

 
b. Qual a importância dessa invenção para a humanidade? A agilidade na criação de jornais e 

livros. Com isso a leitura pode ser maios difundida no fundo. 
 

c. Que transformações ocorreram na sociedade com essa invenção? Mais pessoas tiveram 
acesso a livros e paginas impressas. A sociedade foi se tornando cada vez mais ávida ao 
conhecimento. 
 

d. Qual o papel do jornal nos dias atuais? Manter a socidade informada sobre os 
acontecimentos do mundo. 

 

 Breve Histórico do Jornal 

a. O texto apresenta as características de um bom texto informativo? Justifique? 
Sim, pois apresenta dados históricos extremamente relevantes a sociedade. 

 

b. Que informações estão presentes no texto acima? Transcreva-as formando um resumo. 
Quando surgiram os primeiros jornais em cada região do mundo e como o trabalho de 

Gutenberg foi importante para o mundo que conhecemos hoje. 

 

c. Quais os jornais de circulação em sua cidade? 
A tribuna, a Gazeta, entre outros. 

 

d. Sua família tem hábito da leitura em jornais? Quais? Justifique? 
Resposta pessoal. 

 

LÍNGUA INGLESA 

1- Complete com artigo A ou AN.  

a) She has      a      white dog. 
b) He wants     a           piece of that cake. 
c) I love to eat         an     apple every morning. 
d) She has    an          interesting idea. 
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e) My dad got     a       new job. 
f) Sarah wants to be      a       dancer. 
g) I will take    a        taxi. 
h) Maria is      a      good girl. 
i) My cousin wants to be    an         astronaut. 
j) She is   a           girl. 
k) He is       a       boy. 
l) I need to buy       a    backpack. 

2- Preencha as lacunas com o artigo correto e confira a ordem no final. Clique na bolinha correta. 

a) Yesterday I ate an egg and an apple for breakfast.  
 
b) I have an important thing to say and a present for you. 

  
 
3- Escreva abaixo as seguintes frases em inglês 
 
a) I have a white car.                     
 
b) John saw a yellow bird.        

 

 

 

 

 


