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Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais,  Responsáveis e Alunos! 

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! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando 

este material que poderá  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

• Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar sua atenção; 

• Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

• Organize seus materiais; 

• Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

• Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para estimular 

sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça notas visuais e esquemas 

com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

• Faça fichamentos, esquemas e anotações. 
 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para ampliar 

sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento. 

 

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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CIÊNCIAS  

CORONAVÍRUS 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 

1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, 

infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um 

resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 

vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os coronavírus comuns que 

infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

 

 

Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome 

respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla SARS da síndrome em inglês “Severe 

Acute Respiratory Syndrome”. SARS é causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-

CoV), sendo os primeiros relatos na China em 2002. O SARS-CoV se disseminou rapidamente 

para mais de doze países na América do Norte, América do Sul, Europa e Asia, infectando mais 

de 8.000 pessoas e causando entorno de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser 

controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS tem sido relatado mundialmente. 

 

Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no 

começo da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente de doença 

humana até sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, em outros 

países do Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da Península 

Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do 

Oriente Médio – Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. 

 

Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como síndrome respiratória 

do Oriente Médio, cuja sigla é MERS, do inglês “Middle East Respiratory Syndrome” e o novo 

vírus nomeado coronavírus associado à MERS (MERS-CoV). 

 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

CIÊNCIAS 2020 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/638-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/coronavirus/13752-mers-cov


Manifestações Clínicas 

Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas de 

curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus 

algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. Esse 

quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico 

comprometido ou em idosos. 

O MERS-CoV, assim como o SARS-CoV, causam infecções graves. Para maiores 

informações sobre as manifestações clínicas do MERS-CoV, acesse a página sobre MERS-CoV. 

 

Período de Incubação 

 

De 2 a 14 dias 

 

Período de Transmissibilidade 

 

De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas É 

possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de 

transmissibilidade é desconhecido para o SARS-CoV e o MERS-CoV. Durante o período de 

incubação e casos assintomáticos não são contagiosos. 

 

Transmissão inter-humana 

 

Todos os coronavírus são transmitidos de pessoa a pessoa, incluindo os SARS-CoV, porém 

sem transmissão sustentada. Com relação ao MERS-CoV, existem a OMS considera que há 

atualmente evidência bem documentada de transmissão de pessoa a pessoa, porém sem evidencias 

de que ocorra transmissão sustentada. 

 

Modo de Transmissão 

 

De uma forma geral, a principal forma de transmissão dos coronavírus se dá por contato 

próximo* de pessoa a pessoa. 

Definição de contato próximo: Qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais 

de saúde ou membro da família; que tenha tido contato físico com o paciente; tenha permanecido no 

mesmo local que o paciente doente (ex.: morado junto ou visitado). 

 

Fonte de infecção 

 

A maioria dos coronavírus geralmente infecta apenas uma espécie animal ou, pelo menos 

um pequeno número de espécies proximamente relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o 

SARS-CoV podem infectar pessoas e animais. O reservatório animal para o SARS-CoV é incerto, 

mas parece estar relacionado com morcegos. Também existe a probabilidade de haver um 

reservatório animal para o MERS-CoV que foi isolado de camelos e de morcegos. 
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ATIVIDADES 

 

1) Podemos secar as mãos na mesma toalha que todos da família enxugam? Por que? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Em caso de não haver água disponível podemos desinfectar as mãos com o que : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Lavar rapidamente as mãos, resolve? Qual é a forma correta 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Quando sentir vontade de tossir ou espirrar de que forma devo fazê-lo?  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Observe a imagem e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De acordo com o desenho acima, qual órgão do corpo humano o Coronavírus ataca?  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 

 

 

Os problemas sociais no campo brasileiro 

Os problemas no campo brasileiro se arrastam há centenas de anos. A distribuição desigual 

de terras desencadeia uma série de conflitos no meio rural. Essa questão teve início durante a 

década de 1530, com a criação das capitanias hereditárias e o sistema de sesmarias, no qual a Coroa 

portuguesa distribuía terrenos para quem tivesse condições para produzir, desde que fosse pago um 

sexto da produção para a Coroa. 

Com isso, poucas pessoas adquiriram grandes extensões de terra, estabelecendo diversos 

latifúndios no país. Algumas famílias concentraram grandes propriedades rurais, e os camponeses 

passaram a trabalhar como empregados para os detentores de terra. Contudo, a violência no campo 

se intensificou com a independência do Brasil, em 1822, quando a demarcação de imóveis rurais 

ocorreu através da lei do mais forte, provocando vários assassinatos. 

Outro artifício muito utilizado e que desencadeia uma série de conflitos é a grilagem. Esse 

método é destinado à falsificação de documentos de posse da terra, em que os grileiros colocam 

documentos falsos em caixas fechadas com grilos até que os papéis fiquem com aparência de 

envelhecidos. Posteriormente, o imóvel é vendido por meio desse documento falso, ocasionando a 

expulsão do proprietário, que normalmente é um pequeno agricultor. 

Além desses fatores que beneficiam os grandes detentores de terra, outro problema é a atual 

organização da produção agrícola. A mecanização e a utilização massiva de tecnologia no campo 

têm forçado os pequenos produtores a venderem suas propriedades e trabalharem como empregados 

ou migrarem para as cidades, visto que muitos deles não conseguem mecanizar sua produção, fato 

que resulta no baixo rendimento, o que os coloca em desvantagem no mercado. 

Diante desse cenário de concentração fundiária, vários movimentos sociais foram criados 

com o intuito de reverter esse quadro. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

por exemplo, reivindica a realização da reforma agrária, ocupando latifúndios como forma de 

pressionar o governo. No entanto, essas ocupações nem sempre são solucionadas de forma pacífica, 

desencadeando conflitos no campo. 

Outros problemas no campo são a utilização de mão de obra infantil e a exploração do 

trabalhador. Apesar da abolição da escravatura ter ocorrido em 1888, o Brasil ainda registra 

denúncias de trabalho escravo. Proprietários de algumas fazendas contratam funcionários, que são 

obrigados a custear a viagem, alimentação, estadia, etc. Sendo assim, o trabalhador, antes mesmo de 

iniciar as atividades, já está endividado, sendo obrigado a trabalhar para quitar todo o 

“investimento” do patrão. 

Portanto, é necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas para solucionar esses 

problemas, de forma a reduzir a desigualdade no campo, fiscalizar as condições de trabalho, além 

de oferecer subsídios para os pequenos produtores rurais. 

 



ATIVIDADES 

1- Quando e por qual motivo se iniciaram os problemas no campo brasileiro? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- O que significa a sigla MST e o que esse movimento reivindica? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3- O que será necessário para resolver as problemáticas do campo brasileiro? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

INGLÊS 

 

1 - Leia o texto e depois responda às perguntas em português: 

 

 

 
 

This is Nelly. She’s a nurse. She works at the hospital. She gets up at six o’clock in 
the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Then she eats breakfast at six and a 
half. At seven o’clock, she drives her car to the hospital. 

Nelly starts work at eight o’clock. She cleans the rooms in the hospital. Then, she 
helps the doctors. At twelve o’clock, she has lunch. She goes home at five o’clock. At home, 
she takes a shower and she cooks dinner. Then, she watches TV. At ten o’clock, she goes to 
bed. 
 
 
a) Qual é o nome da mulher da foto?  _____________________________________________  
b) Qual é a profissão dela?  _____________________________________________________  
c) Onde ela trabalha?  _________________________________________________________  
d) O que ela faz à noite, em casa?  _______________________________________________ 

2 - Escreva, usando numerais, os horários em que Nelly faz essas coisas: 
 

 

Ex: acorda 6:00  



a) Toma café da manhã: ___________________  
b) vai para o trabalho: ____________________  
c) começa a trabalhar: ____________________  
d) almoça: _________________________  
e) vai pra casa: _____________________  
f) vai dormir: ________________________ 

 

3 - What time is it? Escreva esses horários em inglês: 

a) 10:10 - It’s ______________________________________________________  
b) 2:55 - __________________________________________________________  
c) 12:00 p.m. - _____________________________________________________  
d) 9:02 - __________________________________________________________ 

e) 11:00 - _________________________________________________________  
f) 7:35 - ___________________________________________________________  
g) 12:20 - _________________________________________________________ 

 

4 - Complete as frases com os números entre parênteses por extenso, em inglês: 

 

a) I have breakfast at __________________ o'clock. (6)  
b) Jamie is ________________________ years old. (10)  
c) It costs only _______________ Real. (1)  
d) It takes ____________________ hours to get from London to Cairo by air. (5)  

                e) He scored _______________ goals in _____________ games. (3)/(2) 

 

5- Escreva o algarismo correspondente: 

 

a) nineteen → ___________ 

 b) twenty-three →__________  

c) seventy → _____________  

d) thirteen → _____________  

e) eight → _______________ 

 

6 - HOW MANY - quantos, quantas. Observe a imagem e responda, escrevendo a quantidade, por 

extenso, em inglês: 

a) How many books? ____________________  
b) How many desks? ____________________  
c) How many doors? ____________________  
d) How many tables? ____________________  
e) How many pencils? ___________________  
f) How many sharpeners? _________________  
g) How many windows? __________________  
h) How many chairs? _____________________ 
 
i) How many boards? ____________________  
j) How many crayons? ____________________  
k) How many backpacks? _________________  



  
MATEMÁTICA  

   

                               OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 

A subtração é uma operação básica da Matemática, sendo representada pelo sinal 

de –. O desenvolvimento da subtração entre números Naturais é de certa forma bem simples. 

Observe os exemplos: 

10 – 2 = 8 

12 – 6 = 6 

22 – 10 = 12 

52 – 12 = 40 

101 – 10 = 91 

200 – 189 = 11 

As operações de subtração envolvendo os números Inteiros requerem algumas situações 

teóricas que relacionam os possíveis sinais operatórios. Para realizar a subtração entre os números 

inteiros precisamos ter conhecimento sobre o módulo de um número. Módulo de um número inteiro 

é calculado obtendo o seu valor real. Observe: 

Módulo de +1: representado por |+1| = 1 

| – 3| = 3 

| – 7| = 7 

Regras operatórias: 

Sinais iguais: soma e conserva o sinal. 

Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo. 

Operações sem parênteses 

 

+ 10 – 7 = + 3 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

– 3 – 3 = – 6 (Sinais iguais: soma e conserva o sinal) 

+ 20 – 30 = – 10 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

– 12 + 3 = – 9 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

– 9 + 9 = 0 (operação entre números opostos, resultado sempre será 0) 

– 25 + 24 = – 1 (Sinais diferentes: subtrai e conserva o sinal do maior módulo) 

Operações com parênteses 

 

Nesse caso, as operações de subtração podem ser resolvidas eliminando os 

parênteses, isso será feito aplicando algumas regras que envolvem jogo de sinal, observe: 

+ (+) = + 

+ (–) = – 

– (+) = – 

– (–) = + 

http://www.mundoeducacao.com.br/matematica/subtracao.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/matematica/subtracao.htm


Eliminado os parênteses, passa a valer as regras operatórias: 

(+10) – (–23) = +10 + 23 = + 33 

 

(+20) – (+12) = +20 – 12 = + 8 

 

(–32) + (–5) = – 32 – 5 = – 37 

 

(–27) – (–30) = –27 + 30 = + 3 

1) Efetue:  

a) −1 − 2 − 3 =  

b) −4 − 5 − 8 + 10 = 

 c) −7 + 20 − 15 + 20 − 1 =  

d) +8 − 10 − 7 + 13 − 14 + 5 − 6 =  

e) −13 + 7 − 9 + 5 − 13 =  

f) −20 + 10 − 10 + 20 + 14 − 13 − 1 =  

g) −8 − 10 + 17 − 3 + 4 − 7 + 8 − 1 =  

h) −6 − 7 − 13 − 26 + 54 − 2 = 

2) Indique o número inteiro com sinal que representa:  

a) O saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30.  

b) O saldo obtido por um débito de 50 e um crédito de 90 e um débito de 60.  

c) O saldo de gols de um time que marcou 23 gols e sofreu 30.  

d) O saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7 a 1. 

 e) A temperatura final no congelador quando ela sai de −5 °C e aumenta 8 °C. 

 3) Escreva os números inteiros:  

a) Compreendidos entre 1 e 7: 

b) Compreendidos entre 3 e 3: 

 c) Compreendidos entre 4 e 2: 

d) Compreendidos entre 2 e 4:  

e) Compreendidos entre 5 e −1:  

f) Compreendidos entre 6 e 0:  



4) Responda:  

a) Qual é o sucessor de +8?  

b) Qual é o sucessor de – 6? 

 c) Qual é o sucessor de 0?  

d) Qual é o antecessor de +8?  

e) Qual é o antecessor de – 6? 

 

HISTÓRIA  

 

 
Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir:  

 

Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a Presidência da República no Brasil. A política de 

remodelamento do Rio de Janeiro (capital federal, na época) se somava à realização de campanhas 

de higienização da cidade e erradicação da febre amarela, da varíola e da peste bubônica.  

O médico Oswaldo Cruz, em 1903, criou brigadas sanitaristas para eliminar o mosquito transmissor 

da febre amarela. No ano seguinte, foi aprovada, por Rodrigues Alves, a lei da vacinação 

obrigatória contra a varíola.  

 

A falta de esclarecimento da população sobre a importância da vacina gerou uma rebelião popular 

na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Revolta da Vacina. No entanto, com as constantes 

informações transmitidas pelas mídias sociais e televisivas, atualmente, a população pode se 

conscientizar de maneira facilitada e, assim, evitar o contágio com o coronavírus (CoVid-19), nosso 

novo inimigo invisível.  

 

Esse vírus possui um poder de contaminação muito grande, acarretando mortes em pessoas que 

fazem parte do grupo de risco. Além disso, o grande número de infectados ao mesmo tempo gera a 

necessidade de cuidados médicos intensos e, com isso, ocasiona o caos em qualquer sistema de 

saúde, principalmente em nosso Sistema Único de Saúde, o qual é muito precário.  

 

O governo de São João de Meriti tomou medidas preventivas como a suspensão das aulas e 

isolamento social, evitando, dessa maneira, aglomerações nas ruas. Também instruiu a população a 

higienizar as mãos com frequência, evitando levá-las aos olhos, nariz e boca, prevenindo, assim, a 

disseminação do coronavírus e a continuidade da pandemia.  

 

1. Cite o médico responsável por eliminar o mosquito transmissor da febre amarela em 1903.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

2. Em relação à febre amarela, em 1904, quais medidas foram tomadas pelo governo na época para  

erradicar a epidemia?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

  

3. Explique o que ocasionou a Revolta da Vacina.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 



  

4. Indique as medidas tomadas pelo governo, na atualidade, para conter a propagação do CoVid-19.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

5. De que maneira a população pode colaborar para evitar o contágio do coronavírus?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO 

 

    No texto escrito, entender os conceitos de frase, oração e período é de extrema importância, pois 

a estrutura dos textos é formada por eles. 

 

        FRASE - É um emaranhado de palavras com sentido completo, que não necessariamente 

precisa ter um verbo para ter sentido. Por exemplo: “Socorro!” é uma frase com sentido completo, 

alguém precisa de ajuda, pede por socorro. Claro que existem frases com verbos, mas, quando isso 

acontece, essa frase é constituída de orações. 

 

 

       ORAÇÃO - É toda construção linguística que contém um verbo ou uma locução verbal. 

Pois bem, dentro de uma frase podemos ter uma ou mais orações. Por exemplo: “Socorro, eu 

preciso de ajuda.” Todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração.  

        A questão é que nem sempre uma oração sozinha faz sentido. Muitas vezes, ela depende de 

outros elementos que se encontram dentro da frase. 

        Quando pensamos num texto, muito facilmente teremos frases com muitos verbos. É aí que 

temos um período. 

 

        PERÍODO - É uma frase que tem uma oração ou mais, por exemplo: “Assim que ela chegou, 

apresentou as novas ações a serem executadas.” Note que há 3 verbos; portanto temos mais de uma 

oração, formando, assim, um período composto. 

          Essa estrutura sintática, então reúne orações e tem sentido completo. Os períodos se 

subdividem em simples e composto. Primeiro é formado por apenas uma oração, já o segundo por 

mais de uma. 

 

ATIVIDADES 

 

1) Sublinhe os verbos e coloque (S) se o período for simples e (C) se o período for composto: 

(    ) Os atletas já se dirigiram à quadra. 

(    ) Pegarei esse ônibus, pois tenho um compromisso logo mais. 

(    ) Sem dúvida, todos voltarão no carnaval. 

(  ) Os alunos reuniram-se no pátio, discutiram o problema, procuraram o diretor e falaram 

francamente. 

(    ) O verdureiro estacionou o velho caminhão. 

 

2) Responda nos parênteses quantas orações possuem os períodos: 

(    ) Cheguei, vi e venci. 

(    ) Não gosto de mentiras. 

(    ) Use o guardanapo ou ficará manchada a camisa. 



(    ) Não se preocupe, eu consigo chegar a tempo. 

(    ) Não gosto de jiló. 

(    ) Recife é considerada a Veneza brasileira. 

(    ) A costureira é caprichosa, logo fará um belo vestido. 

(    ) Não tenha medo! 

 

 

3) Forme 2 frases: 

 

Período simples - 

 

Período composto - 
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