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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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Observe o mapa político da América do Sul e responda:  

 

 

1) O nome dos oceanos que banham a América do 

Sul.  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

2) O nome dos dois maiores países em extensão 

territorial da América do Sul.  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

3) Atualmente, mais de 25% da população mexicana é constituída por grupos indígenas que 

conservam sua pureza étnica. Cite uma forma de proteger as culturas indígenas.  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4)  A América Anglo Saxônica abrange os __________________ e o _________________, países 

onde predomina o inglês, língua de origem anglo saxônica.  

Após a leitura do texto assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

(A) Brasil e Argentina                    (C) Estados Unidos e Canadá 

(B) Uruguai e Argentina                 (D) Estados Unidos e o Uruguai 

 

5) Na América Latina predomina o _______________ e o ________________, mas também são 

faladas outras línguas que não são de origem latina. 

Após a leitura do texto assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

(A) Italiano e o Espanhol                      (B) Espanhol e o Português 

(C) Inglês e o Português                       (D) Inglês e o Espanhol 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



6) Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão 

propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os 

países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É 

importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, 

os EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que 

se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou 

conhecida como:  

(A) Cortina de Ferro.  

(B) Muro de Berlim.  

(C) União Europeia.  

(D) Convenção de Ramsar.  

(E) Conferência de Estocolmo. 

 

7) Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um projeto de reconstrução da 

Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir NÃO é uma causa desse plano:  

(A) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE);  

(B) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA e sua crescente influência 

sobre os países europeus;  

(C) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os EUA, 

que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos durante a II Guerra Mundial;  

(D) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a agropecuária 

europeia, devastadas durante a II Grande Guerra;  

(E) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental 

e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente. 

 

8) Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) envolvendo 

dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e socialismo. Os dois 

países protagonistas da Guerra Fria são:  

a) Estados Unidos e Japão.  

b) Inglaterra e União Soviética.  

c) União Soviética e Itália.  

d) Alemanha e França.  

e) Estados Unidos e União Soviética. 

 

9) Assinale a alternativa que representa a diferença principal entre o FMI e o Banco Mundial:  

(A) O FMI atua em crises econômicas, e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, ambos 

atuando através da concessão de empréstimos.  

(B) Enquanto o FMI só concede empréstimos a juros baixos, o Banco Mundial segue o padrão de 

juros do mercado.  

(C) O Banco Mundial é estritamente vinculado à América do Sul, enquanto o FMI atua na Europa.  

(D) O FMI, assim como o Banco Mundial, fornece empréstimos a juros baixos. A diferença é que, 

no Banco Mundial, esses empréstimos só se destinam a países-membros da ONU. 

 

10) A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) com a missão de:  

(A) Promover a paz e a segurança internacionais;  

(B) Promover a paz e a segurança europeia;  

(C) Criar projetos contra a fome no mundo;  

(D) Realizar ações humanitárias nacionais; 



QUEM É O MESTRE DE THANOS? 
 

A pergunta acima é que todo mundo deve realizar cotidianamente, porém a ciência 

humana (geografia, história, filosofia, sociologia, antropologia e outras) nos mostra através do 

personagem Thanos da linha cinematográfica – Os Vingadores – a ideia de que o universo tem 

que estar em equilíbrio, que não há recursos suficientes para todos e que a escolha deverá 

ser aleatória para todos os indivíduos se inspirou no economista e pastor anglicano THOMAS 

ROBERT MALTHUS que escreveu a sua obra – ENSAIO SOBRE A POPULAÇÃO (1798) – 

acreditava que o futuro não teria alimentos suficientes para todos. 

Sendo assim, MALTHUS elaborou uma ideia simples que corrobora a sua teoria e a de 

Thanos, onde a Progressão Aritmética (1, 2, 4, 6, 8, 10...) – Alimentos e Progressão 

Geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 254...) – População. 

Se o Thanos optou escolher aleatoriamente exterminar a metade de todo o Universo 

para dar o equilíbrio necessário, MALTHUS sendo pastor anglicano e experimentando a sua 

teoria no interior do Reino Unido, elaborou ideias alarmistas e positivistas e entre a mais 

impressionante é usar o Celibato Virtuoso – iniciar sexualmente os préadolescentes 

(meninos) e com o apoio da família a não procriar, assim não pensaria em ter filhos – 

todavia esta ideia não deu certo porque ele não tinha o total controle da situação, somente na sua 

cidade natal. 

Também é possível ressaltar nos tempos de COVID-19 que nós devemos fazer o 

DISTANCIAMENTO SOCIAL para que a temida “curva” não estique verticalmente, já que o 

SUS (Sistema Único de Saúde) não suportará tantos pacientes que pode entrar em colapso e a 

teoria de MALTHUS e Thanos podem se concretizar, como se utilizarmos a Progressão 

Aritmética (1, 2, 4, 6, 8...) – Recursos Hospitalares e a Progressão Geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 

32, 64...) – Número de Pacientes com COVID-19. 

Portanto, é importante entendermos que a teoria de MALTHUS inspirou outros cientistas 

e filmes cinematográficos, como Kingsmann – Serviço Secreto, Os Vingadores – Guerra 

Infinita e outros a entendermos que haverá estudos alarmistas outros marxistas, já que há estudos 

sobre isso e que o mundo não irá acabar – somente está sendo ajustado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8j892-qg-4  – FAVOR ASSISTIR 
 

Prof. Marcelo dos Santos 

 

O texto Quem é o Mestre de Thanos? nos mostrou que a teoria de Malthus foi extremamente 

importante para população mundial, já que foi no final do século XVIII (1798) o lançamento da obra 

ENSAIO SOBRE A POPULAÇÃO onde acreditava que não haveria recursos naturais e 

alimentícios suficientes para o tamanho que a população mundial, é possível pensar em várias 

vertentes. 
 

Sendo estas vertentes, vamos realizar as atividades abaixo? 
 

Favor responder as questões abaixo:  
 

11) Faça uma pequena analogia do pensamento malthusiana e “thaniana”.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8j892-qg-4


12) Por que Thanos tem por obsessão doentia “equilibrar” o Universo?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13) No vídeo explicita as ideias de Malthus e Thanos. São verdadeiras ideias? Explique.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14) No momento de COVID-19 salientei que o mundo está sendo ajustado. Concorda? Por quê?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15) Malthus não previu que o mundo conseguiria reverter a sua ideia através dos avanços 

tecnológicos. Ele está correto? Por quê?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16) De acordo com o texto e o vídeo, resuma com suas palavras a ideia de Malthus, de Thanos e o 

momento de COVID-19.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

FAVOR ASSISTIR O VÍDEO QUE ESTÁ NO TEXTO, TIRAR TODAS AS DÚVIDAS 

SOBRE A TEMÁTICA E PRINCIPALMENTE DESENVOLVER E ESCREVER OUTRAS 

IDEIAS DE POPULAÇÃO MUNDIAL. 

 

 

 

 



MIGRAÇÃO, APÁTRIDOS E REFUGIADOS 
 

O projeto M.A.R. (Migração, Apátridos e Refugiados) é uma forma de entender os 

deslocamentos populacionais de várias maneiras, sendo que são três fatores que indicam o 

deslocamento do indivíduo:  
 

 Forçada – quando o indivíduo não tem opção de estar no local com vários motivos, como 

econômicos, políticos, religiosos, raciais, gênero e outros.  
 

 Voluntária – quando o indivíduo se desloca para aonde quer sem ser incomodado.  
 

 Controlada – quando há uma situação de controle de entrada e saída de indivíduos – COVID-19. 

 

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=4P1Z09CgyM4 

 

Assim sendo, assistir o slide e o vídeo e responder as perguntas abaixo:  
 

17) Explique migração.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18) Explique apátrido.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

19) Explique refugiado.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

20) Dê um exemplo de apátrido pesquisando no site - https://nacoesunidas.org/agencia/oim/  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

21) Dê um exemplo de refugiado pesquisando no site - https://nacoesunidas.org/agencia/oim/  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

22) Por que a migração interna brasileira foi tão impactante nos anos 1950- 1980? Tem exemplo na 

família? Cite e explique.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4P1Z09CgyM4
https://nacoesunidas.org/agencia/oim/
https://nacoesunidas.org/agencia/oim/


23) Escreva um texto de 20 linhas com título escolhendo uma das letras do projeto M.A.R. 

discutindo com seus familiares para poder se inspirar.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

FAVOR ASSISTIR O VÍDEO QUE ESTÁ NO TEXTO, TIRAR TODAS AS DÚVIDAS 

SOBRE A TEMÁTICA E PRINCIPALMENTE DESENVOLVER E ESCREVER OUTRAS 

IDEIAS DO PROJETO M.A.R. 
 
 

Observe o gráfico abaixo: 
 

 

 
                                                              epe.gov.br 

 

“A análise do grau de desenvolvimento de um país é feita observando-se informações 

obtidas por meio de pesquisas realizadas nas áreas sociais e econômicas. Essas informações são 

chamadas indicadores. Os indicadores podem ser econômicos ou sociais.”  
 

 

Resolva as questões abaixo com base nas explicações e anotações feitas no caderno durante as 

aulas. 
 

24) Complete com: Produto Interno Bruto,  Produto Nacional bruto  ou  Renda Per Capta: 
 

(A) ___________________________ é o valor dos bens e serviços produzidos em um país somados 

aos recursos vindos de fora. 
 

(B) ___________________________ é o resultado da divisão do PNB pelo número de habitantes de 

um país. 
 

(D) ___________________________ é o valor dos bens e serviços produzidos internamente num 

país, durante um ano. 



 
 

25) Relacione: 
 

( A ) Mortalidade infantil.   ( B ) Crescimento vegetativo.    ( C ) Expectativa de vida. 

( D ) Estrutura etária.          ( E ) Analfabetismo.                   ( F ) População economicamente ativa. 
 

(    ) Percentual da população com mais de dez anos que exerce atividade remunerada. 

(    ) Percentual da população com mais de sete anos que não sabe ler nem escrever. 

(   ) Índice que expressa o número de crianças que morrem antes de completar um ano a cada mil 

nascimentos. 

(    ) Diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. 

(    ) Composição da população de um país por idade. 

(    ) Média de idade das pessoas que morrem durante um ano. 

 

26) Coloque ( 1 ) para países desenvolvidos  e  ( 2 ) para países subdesenvolvidos. 

(    ) Baixa urbanização. 

(    ) Elevado crescimento vegetativo. 

(    ) População urbana elevada. 

(    ) População jovem predominante. 

(    ) Setor primário como base da economia. 

(    ) Agricultura altamente mecanizada. 

(    ) Agricultura de subsistência ou plantations. 

(    ) Setor secundário marcado pela monopolização. 

 

27) 

“O homem chega já desfaz a natureza  

Tira gente põe represa, diz que tudo vai mudar  

O São Francisco lá pra cima da Bahia  

Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar  

E passo a passo, vai cumprindo a profecia  

Do beato que dizia que o sertão ia alagar  

O sertão vai virar mar  

Dói no coração  

O medo que algum dia  

O mar também vire sertão.” 



Releia o trecho da música acima e responda: 
 

a) A qual região brasileira a música se refere? 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) “O São Francisco lá pra cima da Bahia” – Quando o compositor se refere ao “São Francisco” a 

que ele está se referindo? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

28)  Observe o desenho a seguir. 

 
 

ttp://www.canalkids.com.br/cultura/historia/imagens/encontro_racas.gif 

 

Tendo como base seus conhecimentos, elabore um texto sobre a composição étnica do povo 

brasileiro.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

29) Observe o cartaz a seguir que apresenta um slogan do governo brasileiro como forma de resgatar 

a “autoestima” do brasileiro por sua cultura e pelo próprio país.  

 

 
 

http://www.cidadao.telelistas.net/img/o_melhor.jpg 



 

 

Analise com atenção esse slogan (frase) e faça um comentário sobre ele. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

30) Observe a gravura 

 
http://www.sindijuspr.com.br/imprensa/consciencia_e_luta/176/176_ilustra_2.jpg 

 

Você estudou sobre o Brasil no contexto mundial e sobre a questão da desigualdade e discriminação 

no mundo. A figura acima representa um protesto contra as injustiças sociais. Você concorda com 

este protesto? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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