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CIÊNCIAS 

 

 Fontes Renováveis e Não Renováveis  

ATIVIDADES 

1)Pesquise e diga quais dessas fontes são renováveis (R) e quais são não renováveis (NR): 

( NR ) petróleo                                       ( NR ) carvão mineral 
( R ) biomassa                                       ( R ) hidráulica 
( NR ) gás natural                                  ( NR )combustíveis nucleares 
( R ) solar                                               ( R ) geotérmica 
( R ) eólica                                             ( R ) maremotriz 
 

2) VAMOS PRATICAR! 

( 1 ) Renováveis 

( 2 ) Não Renováveis 

( 2 ) Não Renováveis 

( 1 ) Renováveis 

( 1 ) Renováveis 

( 1 ) Renováveis 

( 2 ) Não Renováveis 

( 1 ) Renováveis 

( 1 ) Renováveis 

( 2 ) Não Renováveis 

 

 
ARTE 

 Desenho Raspado 

 

Atividade de execução pessoal 

 

 

 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

11/05/2020 A 15/05/2020 
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GEOGRAFIA 

 AMÉRICA 

QUESTÃO 01- Leia o texto e responda:  

a) Em qual hemisfério fica localizado o Continente Americano?  

R: Hemisfério Ocidental 

 

b) Como era a agricultura na colonização Espanhola?  

R: A agricultura é baseada no Plantations. 

 

c) Em que ano Colombo chegou à América?  

R: Ano de 1492 

d) Quem financiou a viagem de Colombo a América?  

R: Os reis da Espanha (Isabel e Fernando) 

 

 e) Em qual século a Colônia Portuguesa se efetivou na América? 

R: Século XVI 

 

 f) Com base no texto acima, quais os povos foram conquistados pelos europeus na América?  

R: Maias, Incas e Astecas 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Os elementos verbais e não verbais em contribuição à construção de sentidos. 

Atividade 

1) Após a conceituação dos três tipos de linguagem expostos acima  

você deverá decodificar a imagem e escrever um parágrafo explicando o seu significado:  

 Resposta pessoal  

 

A) Semáforo é um aparelho de sinalização urbana, rodoviária ou ferroviária que 
orienta o tráfego e funciona como um instrumento de controle do tráfego de 
automóveis e pedestres nas estradas. 
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B) O cartaz faz alusão à permissão da presença de uma figura masculina, 

geralmente a encontramos nas portas de banheiros e vestiários masculinos. 
 

 

 

 

 

C) O cartão vermelho é utilizado em vários desportos pelo árbitro, no sentido de 
indicar ao jogador que recebe um determinado nível de punição, que nesse caso é 
a expulsão do jogo.  

 

 

D) A Leitura tem a capacidade de tornar nossa vida iluminada. O poder da 

criatividade pode transformar qualquer dia triste e um feliz. A sensação ao 

olhar a imagem é a de que o mundo passa por dias tristes, mas a leitura, a 

educação e a arte surgem como um caminho para sair dessa escuridão. 

 

 

E) O autor optou por apresentar a preguiça de uma maneira engraçada. Tanto 
que ele mesmo é tão preguiçoso que teve preguiça de terminar o que tinha se 
disposto a fazer. 

 

 

F) Nesta imagem, vemos claramente que a professora quer a todo o 
custo fazer com que seus alunos pensem e se comportem de acordo com 
o que ela acredita ser o correto. Sabemos hoje, porém que o papel do 
educador, apesar de ser um grande influenciador, é o de apresentar os 
caminhos para que os alunos tenham a liberdade de serem os 
protagonistas de suas vidas e decidirem por si mesmos a melhor forma 
de conduzi-las.  

 

 

G) Há nesta imagem um jogo interessante. Usa-se uma folha que parece 

um pulmão humano e faz-se um trocadilho. Cuidando das matas que são 

o PULMÂO do mundo, cuidamos do nosso próprio Pulmão, pois teremos 

mais oxigênio e menos poluição. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogador
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LÍNGUA INGLESA 

 

 Vocabulary & Expressions 

 

1) Put the illustrations in order to tell a story 

 

(Resposta pessoal) 

Where are they?  (Onde eles estão?)    They are at home. 

(Eles estão em casa.) 

What are they doing?  (O que eles estão fazendo?) They are 

in quarantine. (Eles estão de quarentena.) 

Why are they on the balcony? (Por que eles estão na varada?) 

Because they want to speak with other people. (Porque eles 

querem conversar com outras pessoas.) 

How do you think they feel? (Como você acha que eles estão 

se sentindo?) I think they are happy. (Eu acho que eles estão 

felizes.) 

 

 

2) Search and write in portuguese. (Pesquise e escreva em português) 

a) Resiliente - Reação positiva face às adversidades: superação, recuperação, resistência, força 

etc. 

b) Positive energy is contagious – energia positiva é contagiante. 

c) Encourage - encorajar 

d) Remain calm on lockdown – fica calmo durante isolamento/quarentena 

e) Cheer up – anime-se 

f) Lighten up the mood - aliviar o clima, melhorar o humor. 
 

 

 

 


