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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

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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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
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Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões a seguir: 

 

Utilizadas na cozinha desde o Antigo Egito, as especiarias, quando usadas de forma adequada, 

são excelentes para realçar o gosto dos alimentos 

Chefs dizem que é possível encontrar no mercado brasileiro temperos de ótima qualidade. 

 

Reportagem do Correio Brazilense 

postado em 07/01/2010 07:00 / atualizado em 07/01/2010 08:46  

 

Quando você mói despretensiosamente pimenta-do-reino na comida, bebe um cappuccino 

salpicado de canela ou se depara com um prato deliciosamente colorido pelo açafrão, o mais 

provável é que não considere o imenso percurso percorrido por essas iguarias até a mesa de sua 

casa. Disfarçadas em embalagens simples dispostas nas gôndolas de supermercados ou em sacas de 

empórios, as especiarias são, na verdade, verdadeiros tesouros da gastronomia, da medicina e - por 

que não? - da história. 

Os primeiros registros de especiarias foram encontrados por arqueólogos em tumbas 

egípcias datadas de 3000 a.C. Acreditava-se que as propriedades de conservação de alguns 

temperos eram ideais para o embalsamamento. A partir do século 15, inúmeras embarcações 

europeias desbravadoras de novas terras voltavam ao Velho Continente recheadas de especiarias, 

vendidas como produtos de luxo, bastante caros. 

Na época, o valor das especiarias chegou a tal ponto que elas se tornaram moeda. Cerca de 

500g de gengibre comprariam uma ovelha. Um saco de pimenta em grão compraria a liberdade de 

um servo na França. Assim como bebidas nobres são símbolos de status na contemporaneidade, a 

pimenta, a noz-moscada, a canela, o cardamomo, o gengibre e o açafrão eram considerados artigos 

de luxo na Europa medieval. O sabor da comida denunciava as reservas de ouro de quem a oferecia. 

As preciosidades exóticas também foram precursoras da pirataria. Mercadores flagrados 

vendendo açafrão - uma das especiarias mais caras até hoje - falsificado eram condenados à 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 
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fogueira. Durante três séculos depois da chegada de Vasco da Gama às Índias, em 1498, as 

potências europeias travaram sangrentas guerras no mar pelo controle das colônias produtoras dos 

temperos. 

Apesar da ostentação de poder econômico, a principal razão para a importação das ervas e 

dos temperos era seu uso medicinal. A noz-moscada, por exemplo, era considerada a cura para uma 

praga que assolou Londres no século 18 e matou cerca de 30 mil pessoas. Quando o conquistador 

espanhol Hernán Cortés voltou do México com baunilha, um estudo sobre a iguaria, hoje famosa 

pela essência adocicada, indicou que o bastão era eficaz contra a impotência sexual. 

De lá para cá, a principal fonte das especiarias tem sido a Índia. O produto é tão valorizado 

no país que o Ministério de Indústria e Comércio tem uma comissão especial para ervas e temperos, 

que regula a produção, exportação e importação. A fama indiana de paraíso dos temperos tem uma 

dívida com os mercadores árabes, que faziam a ponte entre orientais e ocidentais. Foi por meio 

deles que a pimenta, rainha das especiarias, caiu no gosto do Ocidente. 

 

(Texto na íntegra disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-

e-arte/2010/01/07/interna_diversao_arte,164932/utilizadas-na-cozinha-desde-o-antigo-egito-as-

especiarias-quando-usadas-de-forma-adequada-sao-excelentes-para-realcar-o-gosto-dos-

alimentos.shtml. Acesso em: 15 de maio de 2020) 

 

1) O que são especiarias? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Segundo o texto, qual o primeiro registro do uso de especiarias na história? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/01/07/interna_diversao_arte,164932/utilizadas-na-cozinha-desde-o-antigo-egito-as-especiarias-quando-usadas-de-forma-adequada-sao-excelentes-para-realcar-o-gosto-dos-alimentos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/01/07/interna_diversao_arte,164932/utilizadas-na-cozinha-desde-o-antigo-egito-as-especiarias-quando-usadas-de-forma-adequada-sao-excelentes-para-realcar-o-gosto-dos-alimentos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/01/07/interna_diversao_arte,164932/utilizadas-na-cozinha-desde-o-antigo-egito-as-especiarias-quando-usadas-de-forma-adequada-sao-excelentes-para-realcar-o-gosto-dos-alimentos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/01/07/interna_diversao_arte,164932/utilizadas-na-cozinha-desde-o-antigo-egito-as-especiarias-quando-usadas-de-forma-adequada-sao-excelentes-para-realcar-o-gosto-dos-alimentos.shtml


 

 

 

3) Observando o mapa acima, quais são as especiarias destacadas? De quais regiões elas têm origem? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) Das especiarias acima, quais você ou sua família usa no seu dia a dia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) “A partir do século 15, inúmeras embarcações europeias desbravadoras de novas terras voltavam ao 

Velho Continente recheadas de especiarias, vendidas como produtos de luxo, bastante caros.”  

A qual fato histórico o trecho do texto se refere? Qual o nome da especiaria que deu origem ao nome do 

nosso país? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

. 

Marque com X a alternativa correta. 

 

6) Os reinos de Gana, Mali, Timbuctu, Ifé, Congo fazem parte: 

A) da África do Sul   B) do continente Europeu 

C) da América do Sul   D) do continente Africano 



7) A história dos reinos de Gana, Mali, Timbuctu, Ifé, Benin e Aksum, que estudamos se localizam 

em qual período: 

A) A África antes dos europeus. 

B) A África depois dos europeus. 

C) A África no século XXI. 

D) A África na idade da pedra. 

 

8) O Reino de Gana destacou-se pela produção de um produto que abasteceu por um longo período 

as regiões mediterrâneas africanas e europeias. Esse produto era: 

A) Diamantes. 

B) Ouro. 

C) Cobre. 

D) Ferro. 

 

9) Coloque  V  para as alternativas verdadeiras e  F para as alternativas falsas. 

 

( ) A história dos povos africanos, apesar de ainda pouco conhecida, é marcada por certa 

complexidade, sobretudo no que se refere aos aspectos de organização social, às tradições religiosas 

e às relações econômicas. Ao longo da história, no continente africano, estabeleceram-se reinos e 

impérios que impulsionaram relações de trocas entre as tradições nativas e um conjunto de aspectos 

culturais da Europa e da Ásia. 

( ) Banto é a denominação de povos que possuem a mesma origem linguística. 

( ) Influenciados pelo islamismo, os povos subsaarianos ou da região do Sahel, principalmente 

devido às rotas comerciais, fizeram dialogar as diferentes características muçulmanas com as 

tradições religiosas nativas. 

 ( ) Na região do Sahel, foram estabelecidas diversas rotas comerciais que atravessavam o 

Deserto do Saara. Essas rotas favoreceram as trocas culturais e o estabelecimento de impérios. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) VVFF  B)  VFVF C) VFVV D) FFFV  E) VVVF 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O mês de março de 2020 marcou o encerramento temporário ou por tempo indeterminado de 

escolas para controlar a propagação da doença. Este fato deixou  sem aulas mais de 960 milhões de 

crianças e jovens pelo mundo. 105 países em média,  decretaram o encerramento de escolas a nível 

nacional. O uso de máscaras se tornou obrigatório em várias cidades do Brasil.  

 

10) As informações acima são consequência de uma pandemia da atualidade que assusta o mundo e 

que devemos tomar muito cuidado com ela, e que foi denominada:  

 

A) Covid-19  B) Varíola  C) Sarampo  D) Tuberculose. 

 

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do 

século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 

Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações estruturais da 

sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. 

 Durante os séculos XV e XVI intensificou-se, na Europa, a produção artística e científica. 

Esse período ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. 

Os Principais representantes do Renascimento Italiano e suas principais obras foram: 

- Donatelo (1386-1466), É considerado o primeiro dos grandes pintores renascentistas. Obras 

principais: Davi(1408-1416). 

- Michelangelo Buonarroti (1475-1564)- destacou-se em arquitetura, pintura e escultura. Obras 

principais: Davi, Pietá, Moisés, pinturas da Capela Sistina (Juízo Final é a mais conhecida). 

- Rafael Sanzio (1483-1520) - pintou várias madonas. (Entre eles, um retrato de uma jovem com 

unicórnio-1505). 

- Leonardo da Vinci (1452-1519)- pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, escritor, etc. Obras 

principais: Mona Lisa, Última Ceia. 

- Sandro Botticelli - (1445-1510)- pintor italiano, abordou temas mitológicos e religiosos. Obras 

principais: O nascimento de Vênus e Primavera. 

 

https://www.suapesquisa.com/michelangelo2/
https://www.suapesquisa.com/biografias/rafael_sanzio.htm
https://www.suapesquisa.com/leonardo/
https://www.suapesquisa.com/pesquisa/botticelli.htm


Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta da questão 6. 

11) Observe as imagens abaixo, retratando  obras renascentistas. Em seguida, assinale a alternativa 

que afirma os nomes dos pintores, na ordem em que aparecem  suas  respectivas obras. 

1ª                    2ª 

 

 

 

 

 

 

A) Leonardo da Vinci e Botticelli  

B) Michelangelo e  Botticelli 

C) Rafael Sanzio e  Leonardo da Vinci 

D) Giotto e  Rafael Sanzio 

 

O HUMANISMO 

 

     O período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma 

nova forma de pensar, o Humanismo, movimento intelectual do Renascimento que surgiu nos 

centros urbanos mais prósperos da península Itálica. O Humanismo voltava-se para a busca do 

conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação e da crítica, 

valorizando a razão e o raciocínio lógico.  

     Os humanistas questionavam a submissão das pessoas, a devoção religiosa como centro da 

existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval, e apoiavam uma 

postura mais ativa, inventiva, observadora e capaz de usufruir do seu mundo e de seu tempo. Assim, 

em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o 

ser humano no centro do Universo. O homem, no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as 

coisas. No entanto, os humanistas não eram ateus, embora defendessem a busca da verdade por 

meio da investigação e da reflexão racional.  

 

Responda a seguir as questões  12, 13, 14 e 15, sobre o Humanismo.  

12) Explique por que o antropocentrismo contrapunha-se ao pensamento medieval. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

13) Por que o otimismo, o individualismo e a competição são considerados valores humanistas?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

14) É possível afirmar que as ideias humanistas chocavam-se com a Igreja católica e a religiosidade 

cristã medieval? Explique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

15) Qual era a visão medieval criticada pelos humanistas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 


