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CIÊNCIAS 

Questão 1 
a) Luz 

b) Som 

c) Calor 

d) Calor 

e) Calor 

f) Mecânica 

g) Calor 

h) Mecânica 

 A atividade de experiência é pessoal. 

 

ARTE 

Atividade de execução pessoal 

 

GEOGRAFIA 

 
A) O que são áreas de atração populacional? 
São áreas que recebem população de outras áreas. A atração é exercida por vários fatores, entre 
eles: - melhor oferta de emprego, - maior facilidade de acesso a terra etc. 
 
B) O que é migração no conceito da Geografia? 
As migrações correspondem à solução entre os fatores atrativos (aqueles que motivam a chegada 
das pessoas a um espaço) e os fatores repulsivos (aqueles que são considerados razões para uma 
pessoa abandonar um espaço, mesmo que temporariamente). 
 
C) O que podemos descrever como a 1ª charge do vídeo? 
Um homem trabalhador em busca de novos empregos. 
 
D) Como se dá o processo migratório interno? 
Ocorrem quando pessoas migram de áreas de repulsão para áreas de atração dentro do mesmo 
país. 
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E) Qual a diferença entre imigrante e emigrante? 
Emigrante (E + Migrante) – aquele que emigra, ou seja, vai embora de um país para viver em outro. 
Imigrante (In + Migrante) – aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. 
 
F) Quais são as causas das migrações?  
Guerras, falta de empregos, violências, busca de novos de uma nova realidade de vida, 
perseguição política. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

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. 
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.         

 

 

 

 


