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CIÊNCIAS 

CALOR 

Respostas:  

1) De acordo com o texto o que é calor? 

É a energia que é transferida de um corpo para outro quando existe uma diferença de temperatura. 

 

2) De que outra maneira podemos chamar o calor? 

Energia térmica. 

 

3) Cite algumas fontes naturais de calor: 

Sol, raio, corpo humano, centro da terra. 

 

4) Cite algumas fontes artificiais de calor: 

Forno, secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa; 

 

5) O que o calor causa nos corpos? 

Um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico e dilatar 

 

6) Qual a função do termômetro? 

Medir a temperatura. 

CHAVE DE CORREÇÃO 
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7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – cobre                                         

               2 – borracha                                    

               3 – zinco                                                   

               4 – madeira                                               

               5 – alumínio  

               6 – plástico 

               7 – cortiça 

               8 – prata 
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               9 – ferro 

             10 – isopor 

             11 – vidro 

             12 – pedra 

             13 – carvão 

             14 – água 

             15 – papelão 

             16 – couro 

             17 – ar 

 

ARTE 

 

GRAFISMO 

Cor e Desenho 

 

Atividade de criação – pessoal 

GEOGRAFIA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Respostas 

Questão 01: 

a) Quais os países mais populosos do Mundo?  

China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil. 
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b) O Brasil é pouco povoado. Por quê? 

Sim. Porque possui poucos habitantes por Km2. 

c) Qual a região brasileira que possui a menor média de habitantes por km2?  

A Região Norte. 

d) Cite alguns dos fatores que contribuíram para a desigualdade na ocupação do território 

brasileiro. 

Fatores históricos, naturais e econômicos. 

 

INDICADORES SOCIAIS 

 *Questão 2: 

a) Qual a importância dos indicadores sociais? 

Para designar os países como: Ricos (desenvolvidos), em Desenvolvimento (economia emergente) 

ou Pobres (subdesenvolvidos), analisando a expectativa de vida, taxa de mortalidade, 

taxa de mortalidade infantil e taxa de analfabetismo. 

b) Defina taxa de natalidade e taxa de mortalidade.  

 Taxa de natalidade - esse indicador representa o número de nascidos vivos no período de 

um ano; 

 Taxa de mortalidade  - esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período 

de um ano. 

Questão 3: 

a) Quem foi o autor do quadro operários e qual ano foi pintado? 

Tarsila do Amaral em 1933.  

b) O que representa o quadro Operários em relação à população brasileira? 

Representa o processo de industrialização do Estado de São Paulo, o imenso número e a 

variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas, 

que começavam a surgir no país no início do século XX e tendo seu pico na década de 1930, 

principalmente nas metrópoles, impulsionando o capitalismo e a imigração. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
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LINGUA PORTUGUESA 

PROPAGANDA 

 

Atividade 1: 

 

a. Que tipo de linguagem foi utilizada no slogan “Mantenha seu filhote forte, vamos lá! Trate 

seus bichinhos com amor e Parmalat”.  Formal ou informal? Que palavra poderia justificar 

a resposta? 

Linguagem informal. O USO DE NOMES COMO FILHOTES E BICHINHOS AO SE FALAR DE 

CRIANÇAS 

 

b. Por que foram utilizadas as palavras "filhote" e "bichinhos"? 

Para fazer alusão aos bebês humanos. 

 

c. Para qual (quais) públicos a propaganda é voltada? Justifique. 

Para os pais comprarem o leite especifico para seus filhos.  

 

Atividade 2: 

Amiga dona de casa, olhe fixamente para esse delicioso chocolate. Toda vez que 

a senhora sair com o seu filho, vai ouvir a minha voz dizendo: "Compre Baton, 

compre Baton, seu filho merece Baton!" 

 

a. Que adjetivo foi utilizado nessa propaganda? Com que intenção ele foi 

utilizado? 

Amiga. Usada para criar mais intimidade com o público.  

 

b. O nome do produto tem o mesmo significado que o cosmético utilizado pela maioria das 

mulheres? Por quê? 

Por causa do formato do chocolate, que lembra muito o formato do cosmético. 
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c. Qual é o slogan desse produto? 

“Compre Baton, compre Baton, seu filho merece Baton!" 

 

 

Atividade 3. 

 

a. Qual é a mensagem passada pela propaganda? 

Que por nossas mães, vale todo o esforço para vê-las felizes. 

 

b. Qual é o Slogan apresentado pela Loja em questão? 

“Você tem seu estilo. A Renner tem todos.” 

 

c. Qual foi a surpresa contida na propaganda? 

O pai comprou um lindo buque de flores mas ao ver o tanto que seu filho se esforçou, preferiu 

deixar que o menino se fizesse orgulhoso em entregar a flor pelos dois. Algo que é geralmente 

o pai quem faz.  

 

d. Para qual (quais) públicos a propaganda é voltada?  

Para todos os públicos.  

 

Atividade 4 

Atividade de criação – pessoal. 
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INGLÊS 

 SIMPLE PRESENT 

 

There are three word choices below the sentence. Choose the correct form of the word to 

complete the sentence. (Existem três opções de palavras abaixo da frase. Escolha a forma correta 

da palavra para completar a frase.) 

 
Respostas: 
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