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ARTE 

• FOTOGRAFIA – TÉCNICAS 
 

Atividades 1 e 2 são de execução pessoal. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

• GINÁSTICAS 

 

Atividade de execução pessoal. 

 

HISTÓRIA 

 

• REVOLUÇÃO INGLESA E REVOLUÇÃO GLORIOSA 

 

1) Faça uma pesquisa sobre as quatro fases principais da Revolução Francesa e registre em seu 

caderno: 

 

a) Revolução Puritana e a Guerra Civil.  

b) República de Oliver Cromwell. 

c) Restauração da dinastia dos Stuart. 

d) Revolução Gloriosa. 

 
2) Teste seus conhecimentos respondendo ao Quiz no link abaixo:   

 

 

 

Atividade de execução pessoal. 

 

 

 

 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

18/05/2020 A 22/05/2020 
 

Resposta Pessoal 
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3) No vídeo “Quer que Desenhe?”, o professor desenha o mapa mental, que é um resumo do 

conteúdo. Faça o seu Mapa Mental sobre a Revolução Inglesa, se precisar pesquise mais sobre 

o assunto: 

• Cole em seu caderno o mapa mental que você construiu bem como o mapa sugerido acima.  

 

Atividade de execução pessoal. 

   

MATEMÁTICA 

• Princípio Multiplicativo 

ATIVIDADES 

1 - A partir do dia 31 de janeiro de 2020 o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) instituiu a 

obrigatoriedade da nova placa do Mercosul em todo território nacional. Este modelo de placa utiliza 

3 letras do alfabeto nos três primeiros dígitos, seguida de um número, outro algarismo de letra e 

outros 3 números. Veja o exemplo a seguir: 

 

Sabendo que o padrão anterior das placas utilizava 3 letras e 4 números e este utiliza 4 letras e 

três números, responda as perguntas a seguir: 

a) Com a nova placa do Mercosul o Detran poderá emitir quantas placas de veículos? 

b) O Detran consegue emitir mais ou menos placas do que o sistema anterior? Qual é a diferença? 

SOLUÇÃO: 

a) Para cada um dos dígitos que utilizam letras do alfabeto temos 26 possibilidades de letra. Por 

que nosso alfabeto possui 26 letras. Para cada dígito que utiliza números temos 10 

possibilidades, porque podemos utilizar os algarismos de 0 a 9. Portanto temos: 

 

26 x 26 x 26 x 10 x 26 x 10 x 10 = 456 976 000 
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Ou seja, atualmente o Detran pode emitir 456 976 000 placas de veículos automotores no 

território nacional. 

b) Sabendo que no sistema anterior a capacidade era de emitir 175 760 000 de placas, o sistema 

do Mercosul tem capacidade de emitir mais placas totalizando 456 976 000. A diferença entre 

os dois sistemas é de 281 216 000 placas. 

 

2 - Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche, estão incluídos 

um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidas três opções de sanduíches: 

hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida 

pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem quatro opções: 

cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. 

Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu 

lanche? 

SOLUÇÃO: 

Podemos começar a resolução do problema apresentado, construindo uma árvore de 

possibilidades, conforme ilustrado abaixo: 

 

Acompanhando o diagrama, podemos diretamente contar quantos tipos diferentes de lanches 

podemos escolher. Assim, identificamos que existem 24 combinações possíveis. 

Podemos ainda resolver o problema usando o princípio multiplicativo. Para saber quais as 

diferentes possibilidades de lanches, basta multiplicar o número de opções de sanduíches, 

bebidas e sobremesa. 

Total de possibilidades: 3.2.4 = 24 

Portanto, temos 24 tipos diferentes de lanches para escolher na promoção. 
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3 - Alice vai a uma festa de casamento hoje. Ao abrir o guarda-roupas ela percebeu que possui 3 

vestidos e 4 sandálias apropriadas ao evento. Quantas combinações diferentes podem ser feitas 

com os vestidos e sandálias à disposição de Alice? 

SOLUÇÃO: 

- Quando Alice escolhe o vestido amarelo ela pode escolher usar uma das 4 sandálias.  

- Ao escolher o vestido vermelho, Alice também pode escolher entre as 4 sandálias.  

- Da mesma forma, quando Alice escolhe o vestido verde, possui 4 opções para as sandálias. 

  

Desta forma, o total de opções é: 4 + 4 + 4 = 12 

Outra opção seria multiplicar a quantidade de vestidos pela quantidade de sandálias, utilizando o 

princípio multiplicativo: 

3 x 4 = 12 possibilidades. 

R.: Raíza tem 12 possibilidades de combinações diferentes para se vestir. 

 

4 – Raíza tem 2 calças e 3 camisetas de cores diferentes. Ela vai à escola de segunda a sexta, 

mas não quer repetir um mesmo conjunto de calça e camiseta na mesma semana. 

Raíza conseguirá ir à escola durante os cinco dias da semana sem repetir? Quantas possibilidades 

de looks possíveis Raíza tem à disposição? 

SOLUÇÃO: 

• Se ela quer usar a primeira calça, pode combiná-la com qualquer uma das três camisetas, o 

que nos dá 3 visuais diferentes. 

• Se ela usar a segunda calça, também vai poder combiná-la em 3 modelitos, um com cada 

camiseta. 
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O total de maneiras de combinar as peças é 3+3, ou seja, 2 × 3 = 6 possibilidades. 

Então, Raíza conseguirá realizar o seu desejo de ir para a aula durante a semana sem repetir 

nenhum look, e ainda sobrará um look para o fim de semana… 

 

  

 

 

 

 

ATÉ A PRÓXIMA!!!  

 


