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CIÊNCIAS 

 

 

• O LIXO E A RECICLAGEM 

 

Responda 

a) Em sua opinião, qual a importância da reciclagem? 

      Pessoal. 

b) Pesquise: quais são os 5 R’s da sustentabilidade?   

      Repensar, reutilizar, reduzir, reciclar e recusar. 

c) Dos tipos de lixo acima, qual deles é o que demora mais para se decompor? E o que demora 

menos? 

      Vidro; papel. 

d) Cite um prejuízo para os animais, causado pelo lixo quando é jogado inadequadamente na 

natureza. 

     Pode levar o animal a morte. 

2.Cite alguns materiais recicláveis para cada lixeira: 

 

 

                 papelão      balde plástico         louças    latas de alumínio     casca de ovos               pilhas 

                 revistas      garrafa pet      vidros de janela    arames             resto de alimentos   papel higiênico 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

25/05/2020 A 29/05/2020 
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3. Relacione a 1ª coluna com a 2ª, fazendo a correspondência dos tipos de lixo: 

 

 

 

ARTE 

Contribuição Professora Tatiana Vargas Moreira 

 

• Geometria Ndebele - Arte Africana 
 

       
 
Questão 01: 
 
 R: Atividade de criação. 
 

 
                                                                                

GEOGRAFIA 

 

• POPULAÇÃO BRASILEIRA  

Questão 01-  A partir do texto e dos vídeos sobre a miscigenação da População Brasileira, vamos 

descobrir nossas origens.  

a) O vídeo retrata a chegada dos Portugueses no Brasil. A pergunta é: De onde você veio? Estado 

e Município? Isso inclui você e seus familiares. 

Pessoal 
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EXEMPLO DA PROFESSORA NESSÂNEA - Meu nome é Nessânea, eu vim do município de Iúna 

no ES, meus pais e minha familia são de Iúna e Ibatiba, também no ES.  

b) Quais os primeiros europeus que chegaram ao Brasil? Em que ano? 

Os portugueses em 1.500. 

c) Com o tráfico negreiro, o Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos, como 

mão-de-obra para quais atividades? 

No cultivo da cana-de-açúcar, no ciclo do ouro e nas lavouras de café. 

d) No vídeo fala também da miscigenação (mistura). Você sabe sobre a miscigenação na sua 

família?  

Pessoal 

EXEMPLO DA PROFESSORA NESSÂNEA - Minha família tem sua origem no povo Africano e 

Europeu. Minha mãe filha de Portugueses e meu pai filho de Africanos.  

e) Dê a sua opinião, sobre a importância dessa miscigenação (mistura) para o crescimento da 

população brasileira.  

Pessoal 

f) Você acredita que essa mistura trouxe contribuição para a sua origem?  

Pessoal 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

• Interpretação 

 

Lenda – Filme: Kiriku e a Feiticeira 

 
 

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 
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10. Você gostou do filme? 

   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 

 

INGLÊS 

 

• SIMPLE PRESENT 
 
 

1) Complete as frases com os verbos entre parênteses, acrescente s, es, ies e faça as devidas 

alterações (verbos irregulares)  SE NECESSÁRIO.  

 

a) Kelly has lunch with her Family every day. ( HAVE) 

b) The boys play ( porque The boys corresponde a They, Eles) soccer every weekend. ( PLAY ) 

c) I go to the supermarket on Saturdays. (GO) 

d) Jane brushes her teeth three times a day. (BRUSH) 

e) We work together. (WORK) 

f) Juilie dances to exercise. (DANCE) 

g) Oscar goes to the shopping Mall on Sundays. (GO) 

h) Kate takes a shower at six o´clock PM.(TAKE)  

i) Janet studies English on Tuesdays. ( STUDY ) 

j)  

2) Assista o link:  https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM e, escreva sobre  

sua própria rotina. Depois, descreva a rotina de mais alguém da sua família.  

Resposta pessoal.  

https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM

