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CIÊNCIAS 

 Atomística 

Observe a estrutura abaixo e tente responder as perguntas abaixo. Se necessário utilize sua ferramenta de 

pesquisa. 

 

 

 

 

 1 – O que a figura acima representa?  

R: Átomo 

 

 2 – A estrutura do desenho é formada por subpartículas denominadas: ELÉTRON, 

NÊUTRON e PRÓTON. Um deles tem carga elétrica positiva, o outro tem carga elétrica 

negativa e ainda um deles é neutro. Qual é qual?  

R: Positivo = próton 

Negativo = elétron  

Neutro = nêutron 

 

3 – Quais partículas estão no núcleo? E qual está na eletrosfera?  

Núcleo = prótons + nêutrons 

 Eletrosfera = elétrons 

 

4 – Para tentar explicar as estruturas acima, que fazem parte de toda matéria que existe, 

foram postulados modelos atômicos. Pesquise e diga quais foram os autores dos modelos 

abaixo:  

Bola de bilhar:  Dalton 

Pudim de passas: Thomson 

Sistema solar: Rutherford-Bohr  

 

Observe a segunda figura e responda:  

5 – Como é o nome dessa tabela? Tabela periódica. 

6 – Qual o nome do primeiro cientista que organizou essa tabela?  Dmitri Mendeleiev. 

7 – Ela é formada por famílias. Quantas famílias ela possui?  18 famílias. 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

11/05/2020 A 15/05/2020 
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ARTE 

 Movimento das cores 

 

Atividade de execução pessoal 

 

GEOGRAFIA 

 Conflitos e tensões regionais 

 

Atividades 01 - Responda:  

a) Quais os países Africanos com maior incidência do Islamismo nos conflitos e tensões 

no continente Africano? 

R: Somália, Etiópia e Sudão. 

 

b) Qual o país Europeu que os refugiados dessas guerras mais procuram? 

R: Alemanha. 

  

c) De acordo com os dados do texto, quais são os países que sofreram as maiores 

incidências de conflitos e tensões mundiais?  

R: Síria, Afeganistão e Somália. 

 

d) Qual o nome do Presidente da Síria?  

R:  Bashar Al Assad.   

 

e) Qual grupo Islâmico participou dessa guerra civil na Síria?  

R: Estado Islâmico. 

 

 02 - Preencha as lacunas usando as palavras abaixo: 

 a) Em qual País do continente Africano há maior incidência de conflitos armados: Somália. 

b) O México é um dos países de acordo com o gráfico que apresenta os maiores índices de 

conflitos mundiais em qual continente está localizado: América do norte. 

 c) Presença de grupos separatistas e instabilidades econômicas regionais acontecem nesse 

país da América do Norte: Canadá. 

d) País da América do Sul onde os conflitos armados acontecem com frequência: Colômbia. 

e) O Grupo Estado Islâmico esteve presente na Guerra Civil desse País: Síria. 

f) Lugar onde os conflitos acontecem por motivações religiosas e étnicas: África. 
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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. 

 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

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

 

 

Língua Inglesa 

 Numbers and vocabulary 

 

 

R: A figura acima representa 3 séries de exercícios semanais que podem ajudar a pessoa a 
alcançar suas metas, são eles: 

150 minutos de exercícios de intensidade moderada + 2 dias de musculação. 

75 minutos de exercícios de alta intensidade + 2 dias de musculação. 

Soma de exercícios moderados e de alta intensidade + 2 dias de musculação. 

 


