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CIÊNCIAS 

Questão 1 

a) Água, óleo e sal. 

b) A mistura de água e óleo tem duas fases e a de água com sal apenas uma fase. 

c) Água e óleo são heterogêneos; água e sal são homogêneos. 

 

Questão 2 – Atividade de produção pessoal 

 

ARTE 

Atividade de execução pessoal 

 

GEOGRAFIA 

A) Paisagem Rural. 

B) Na roça é diferente. 

 C) Chico Bento, seu primo e os pais do primo. 

D) Carroça 

 E) Sem tecnologia: Sem geladeira  

F) Não  

G) Resposta pessoal 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Título: A Tribuna 

 Data: terça feira, 07 de Abril de 2020  

Local de produção: Espírito Santo 

CHAVE DE CORREÇÃO 

Semana 13/04 a 17/04/2020 
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 Circulação: Espírito Santo 

 Preço: R$ 3,00/R$4,00  

Atenção alunos: Observação atenta da manchete do jornal que aparece em destaque na 1ª página:  

Tipo de letra, ilustração:  1. Letra maior e em negrito. 

 

Motivo da escolha daquela notícia como destaque dentre outras notícias: 

Devido a grande preocupação dos empregados e empregadores que sofrem em meio ao 

Coronavírus, sem saber seus futuros. 

 

Observações dos resumos das notícias que comporão o jornal:  

Há notícias sobre música, crime, política, mas o foco maior é sobre a Covid-19 e as mudanças 

ocorridas na sociedade. 

 

Discussão oral das mesmas, analisando: (obs.: os alunos deverão anotar suas reflexões para 

posterior discussão.) O que aconteceu? 

A covid-19 é um vírus da família corona que causa problemas respiratórios graves e pode levar a 

população à morte. Por ser de fácil contágio e expansão, já atingiu a maior parte dos países. 

Portanto os governadores de seus países ou estados optaram pelo confinamento da população, ou 

seja, fechamento da maior parte dos comércios e de áreas que possam haver aglomeração de 

pessoas, como shoppings, praias, escolas e parques. 

 

O fechamento do comércio por causa do Coronavírus tem feito muitas pessoas ficarem 

desempregadas, além disso, muitos comerciantes, com seus comércios parados, não terão como 

se reerguer, uma vez que essa onda pode durar mais de dois meses. Por isso o governo do Brasil 

estuda medidas de como minimizar as falências.  

 

Como? 

Através de empréstimos aos MEI, pequenos empresários e até mesmo grandes empresários. Sem 

taxa de juros, ou com alguma taxa, dependendo do beneficiário 

 

Quando? 

O problema com o Coronavírus teve início em novembro de 2019 na China  

Onde? 



 
 

 

3 

Inicialmente na China, mas hoje em quase todos os países. 

 

Qual a importância para a população geral?  

A importância está no fato de o governo poder ajudar para que a taxa de desemprego ou falência 

de empresas no Brasil não cresça. Para que a população tenha esperanças de que passarão pela 

crise, sem serem assolados pelo desemprego e fome.  

 

 Título: A Tribuna 

Data: terça feira, 04 de Abril de 2020  

Local de produção: Espírito Santo 

Circulação: Espírito Santo 

Preço: R$ 3,00/R$4,00  

Atenção alunos: Observação atenta da manchete do jornal que aparece em destaque na 1ª página:  

Tipo de letra, ilustração:  2. Letra maior e em negrito. Mãe e filhas felizes fazendo atividades pelo 

computador 

 

Motivo da escolha daquela notícia como destaque dentre outras notícias: 

Em meio a tanto sofrimento, algumas notícias boas para alegrar o coração dos brasileiros. A 

primeira, de um auxílio do governo que poderá ajudar muitas famílias no País e a segunda sobre 

as possibilidades para passar o tempo enquanto a população está confinada em casa. 

 

Observações dos resumos das notícias que comporão o jornal:  

As outras notícias seguem a mesma linha; o foco maior sobre a Covid-19 e as mudanças ocorridas 

na sociedade. 

 

Discussão oral das mesmas, analisando: (obs.: os alunos deverão anotar suas reflexões para 

posterior discussão.) O que aconteceu? 

A Covid-19 é um vírus da família corona que causa problemas respiratórios graves e pode levar a 

população à morte. Por ser de fácil contágio e expansão, já atingiu a maior parte dos países. 

Portanto os governadores de seus países ou estados optaram pelo confinamento da população, ou 

seja, fechamento da maior parte dos comércios e de áreas que possam haver aglomeração de 

pessoas, como shoppings, praias, escolas e parques. 
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O fechamento do comércio por causa do Coronavírus tem feito muitas pessoas ficarem 

desempregadas, além disso, muitos comerciantes, com seus comércios parados, não terão como 

se reerguer, uma vez que essa onda pode durar mais de dois meses. Por isso o governo do Brasil 

criou o auxílio emergencial como auxílio à população desempregada, os MEI, os informais.  

 

Como? 

Por meio do site oficial ou do aplicativo auxílio emergencial, pessoas poderão solicitar o auxílio, 

para ajudar nas despesas de casa, durante os próximos 3 meses. O auxilio tem valor inicial de 

R$600,00 e pode chegar a R$1200,00 para mulheres que são arrimos de família. 

 

Quando? 

Durante o mês de Abril de 2020 

 

Onde? 

Em todo o território Brasileiro. 

 

Qual a importância para a população geral?  

A importância está no fato de o governo poder ajudar para que a taxa de pobreza e de fome no 

Brasil não cresça. Para que a população tenha esperanças de que passarão pela crise, sem serem 

assolados pelo desemprego e fome.  

 

 Título: A Tribuna 

Data: terça feira, 13 de Março de 2020  

Local de produção: Espírito Santo 

Circulação: Espírito Santo 

Preço: R$ 3,00/R$4,00  

Atenção alunos: Observação atenta da manchete do jornal que aparece em destaque na 1ª página:  

Tipo de letra, ilustração:  3 Letra maior e em negrito. Mulher com máscara no rosto 

 

Motivo da escolha daquela notícia como destaque dentre outras notícias: 

Devido a grande preocupação em como se proteger do Coronavírus, em todo o mundo. 

 

Observações dos resumos das notícias que comporão o jornal:  
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Há notícias sobre música, comida, crime e política. 

 

Discussão oral das mesmas, analisando: (obs.: os alunos deverão anotar suas reflexões para 

posterior discussão.) O que aconteceu? 

A Covid-19 é um vírus da família corona que causa problemas respiratórios graves e pode levar a 

população à morte. Por ser de fácil contágio e expansão, já atingiu a maior parte dos países. 

Portanto os governadores de seus países ou estados estão divulgando medidas protetivas contra 

o contágio pelo novo vírus que ameaça a todos.  

 

Como? 

Através de jornais propagandas, publicações em redes sócias, programas e cartazes estão 

divulgando a melhor forma de se prevenir da doença. 

 

Quando? 

Desde que houve rumores da chegada do vírus no Brasil, em meados de fevereiro. 

 

Onde? 

Em todo o país 

 

Qual a importância para a população geral?  

A importância está no fato de o governo e da sociedade em geral se proteger do contágio para que 

não aconteça no Brasil o que está acontecendo em países como China e Itália. 

 

 Título: A Tribuna 

Data: terça feira, 23 de Março de 2020  

Local de produção: Espírito Santo 

Circulação: Espírito Santo 

Preço: R$ 3,00/R$4,00  

Atenção alunos: Observação atenta da manchete do jornal que aparece em destaque na 1ª página:  

Tipo de letra, ilustração:  4. Letra maior e em negrito. Carro do exército auxiliando na ajuda a 

população. 

 

Motivo da escolha daquela notícia como destaque dentre outras notícias: 
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Devido a grande preocupação do governo em relação a expansão e contágio do Coronavírus as 

aulas foram canceladas, inicialmente durante um período de 15 dias. A partir daí, escolas, 

faculdades e universidades tem criado estratégias para que os alunos não fiquem ociosos em casa. 

Aulas on-line estão sendo desenvolvidas para serem utilizadas durante o período de quarentena.  

 

Observações dos resumos das notícias que comporão o jornal:  

Há notícias sobre música, crime, política, mas o foco maior é sobre a Covid-19 e as mudanças 

ocorridas na sociedade. 

 

Discussão oral das mesmas, analisando: (obs.: os alunos deverão anotar suas reflexões para 

posterior discussão.) O que aconteceu? 

A Covid-19 é um vírus da família corona que causa problemas respiratórios graves e pode levar a 

população à morte. Por ser de fácil contágio e expansão, já atingiu a maior parte dos países. 

Portanto os governadores de seus países ou estados optaram pelo confinamento da população, ou 

seja, fechamento da maior parte dos comércios e de áreas que possam haver aglomeração de 

pessoas, como shoppings, praias, escolas e parques. 

 

O fechamento das escolas e faculdade s e universidades, por causa do Coronavírus desafiou 

secretarias de educação, gestores e professores a acharem uma alternativa para que os alunos 

não percam o ano letivo. As aulas pela internet tem sido uma grande aliada nisso. Claro que é só 

o início, mas há uma previsão de que aulas on-line sejam desenvolvidas em todo o território 

nacional. 

  

Como? 

Através de plataformas disponíveis nos sites das faculdades, universidades escolas e secretarias 

municipais, professores postarão, semanalmente, atividades para que sejam realizadas pelos 

alunos. Há ainda a possibilidade de atribuir notas a essas atividades para serem usadas 

futuramente.  

Quando? 

Já a partir da data da publicação da notícia. 

 

Onde? 

No estado do Espírito Santo. 
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Qual a importância para a população geral?  

A importância está no fato de os alunos poderem realizar atividades, e tirá-los do tédio, para que a 

quarentena seja mais leve. Ainda pode ajudar em relação às notas desses alunos, futuramente. De 

forma indireta, isso pode ensinar a todos, um novo jeito de se fazer a educação no País.  

 

INGLÊS 

1. I have a white shirt.  - B. ( x ) Branco.   

2. Where is the blue pen? -  C. ( x ) Azul.   

3.I love red cars. - A. ( x ) Vermelhos.   

4. I like yellow fruit. - B. ( x ) Amarelo.   

5. Don't take the black car. - A. ( x ) Preto.  

6. They ate the pink candy. - A. ( x ) Rosa.   

7. I need a brown table. - A. ( x ) Marrom.   


