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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 usado online 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. Antes de 

estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando necessário, evitem lugares 

com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e bons estudos! 

                                                 

Texto 1 :O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA? 

É um abuso físico ou psicológico de um membro de um núcleo familiar em relação a outro, com o 

objetivo de manter poder ou controle. Esse abuso pode acontecer por meio de ações ou de omissões. 

A maioria das vítimas desse crime são mulheres. 

MUITAS MULHERES SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL? 

Estima-se que 2 milhões, a cada ano sofram. Elas vêm de todas as camadas sociais e possuem várias 

profissões e níveis de escolaridade. 

EXISTE UMA LEI QUE PROTEJA A MULHER QUE SOFRE ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA? 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Sim, é a Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006. Ela vale apenas para casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

QUEM É A MARIA DA PENHA? 

 

É uma biofarmacêutica cearense, mãe de três filhas e avó. Ela foi agredida várias vezes pelo marido 

e, enquanto dormia levou um tiro disparado por ele e ficou paraplégica. Hoje ela trabalha pela 

causa. 

O QUE A LEI MARIA DA PENHA TROUXE DE NOVO? 

 

O principal foi fazer a violência doméstica contra a mulher deixar de ser considerado um crime de 

menor poder ofensivo, punido com multa ou cestas básicas. Agora a pena é de 1 a 3 anos. Além 

disso, o juiz pode obrigar o agressor a participar de programas de reeducação ou recuperação essa 

lei também criou novas formas de proteção á mulher ameaçada. Esse tipo de violência tem 

aumentado muito nesse período de isolamento social por conta da pandemia do COVID19. 

 

Questão1: Quais são as maiores vítimas da violência doméstica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Questão 2:  Qual é a lei que existe  para proteger a mulher da violência doméstica?  

________________________________________________________________________________ 

Questão 3:  Como e por que esta lei surgiu?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Questão 4: Enumere as palavras que estão no texto, de acordo com sua classificação: 

 

(A)  Juiz                          (          ) verbo 

(B) paraplégica               (          ) advérbio de tempo 

(C) Obrigar                     (          )  pronome demonstrativo 

(D) O                              (          ) advérbio de intensidade 

(E) Nesse                        (          ) substantivo 

(F) Muito                        (          ) artigo definido 

(G) Três                           (          ) pronome pessoal 

(H) Ela                             (          ) numeral 

(I) Hoje                           (          ) adjetivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texto 2:  Leia a imagem abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Questão 5: Em base de como usar a máscara caseira corretamente, responda V (verdadeiro) ou 

F (falso): 

 

(       ) Não devemos compartilhar a máscara que eu uso. 

(       ) Devemos compartilhar a máscara com outra pessoa. 

(       ) Quando chegar a casa pode retirar a máscara puxando pela parte do pano. 

(       ) Depois de colocar a máscara posso tocar no rosto ou ficar ajustando ela na rua. 

(       ) Quando chegar a casa pode retirar a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira. 

(       ) Preciso lavar a máscara depois de usá-la, só com água e sabão ou água sanitária(diluída em 

água). 

(       ) Não preciso lavar a máscara depois de usá-la. 

(       ) Preciso lavar a máscara depois de usá-la, só com água. 

(       ) Quando chegar a casa pode retirar a máscara sem lavar as mãos 

 

 

 

 

Questão 6: Construa cinco slogans sobre COVID-19 alertando as pessoas sobre o contágio.    

 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3- ___________________________________________________________________ 

4- ___________________________________________________________________ 

5- ___________________________________________________________________ 



 

Texto 3: 

Sapo a passo 
 

Não, a gente não errou o título. Sapo a Passo é o nome do livro de Laurent Cardon que 

brinca, exatamente, com o passo a passo da vida de um sapo. Você já deve saber que os sapos 

nascem girinos, depois crescem e podem sair da água para dar uma voltinha pela terra. Neste livro 

divertido, sem palavras, Laurent mostra o quanto o girino da história queria crescer. Ele adoraria 

acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O processo demorou até ele perder a cauda e virar 

sapo. E, quando isso aconteceu, o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas sem 

perceber que a saparada toda estava de olho nele. Que vergonha! 

 

Aryane Cararo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/blogs/estadinho>. 

 

Questão 7: O texto tem o objetivo de: 

a) Emocionar  

b) Divulgar 

c) Informar 

d) Orientar  

 

Questão 8: O termo “que” funciona como pronome relativo na passagem: 

 

a) “Sapo a Passo é o nome do livro de Laurent Cardon que brinca [...]” 

b) “Você já deve saber que os sapos nascem girinos [...]” 

c) “[...] o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas [...]” 

d) “Que vergonha!” 

 

 

Questão 9:. Na passagem “Ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água.”, o 

pronome em destaque classifica-se como: 

 

a) Indefinido 

b) Possessivo 

c) Pessoal 

d) Demonstrativo 

 

 

Questão 10:. No trecho “O processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo.”, o pronome “ele” 

substitui:  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 11: Relacione conforme a indicação: 

 

 

(A). Pronome indefinido                                         

(B). Pronome possessivo                                       

(C).  Pronome demonstrativo                                  

 

(     ) “Ele adoraria acompanhar seu pai 

(     ) “E, quando isso aconteceu [...]” 

(     ) “[...] a saparada toda estava de olho nele.” 

 

 

 



 

Texto 4: Martha Medeiros: A pessoa certa 

Algumas frases se propagam sem que saibamos quem é o verdadeiro autor. É o caso de 

enquanto não surge o homem certo, vou me divertindo com os errados, que eu ouvi pela primeira 

vez num programa da Marília Gabriela ou será que li numa camiseta? Que a frase é espirituosa, nem 

se discute, mas é uma cilada: acreditar que existe a pessoa certa é a razão dos nossos problemas de 

relacionamento. Por que a gente insiste em acreditar em lendas? 

Essa entidade abstrata ─ a pessoa certa ─ é aquela que vai entender todas as suas manias, vai 

adivinhar quando você quiser ficar em silêncio, terá o corpo e a rosto que você idealizou em seus 

delírios românticos e a sua mãe ─ a sua, não dela ─ vai aprovar sua escolha assim que abrir a porta 

da sala de visita. Bastará uma rastreada com o olhar e logo ela piscará pra você como quem diz: 

agora sim. 

Agora sim o quê? Agora você pensa que encontrou alguém com quem não irá brigar jamais 

e que vai se encaixar com perfeição na sua ambiciosa procura pela pessoa certa, esta que (atenção, 

spoiler) não existe. 

A pessoa certa pra você é a errada. Lembra da pessoa errada? 

Morava no cafundó do Judas. Ria alto. Não entendia muito os filmes de que você gostava, 

mas fazia comentários deliciosos a respeito. Era muito mais velha que você. Ou muito mais jovem 

que você. Não parava em emprego algum e sua coleção de ex era preocupante. Que saudade da 

pessoa errada. 

Nunca acertou um único presente ─ mas lembrava de todas as datas. Depois de uma hora e 

meia ao telefone, queria falar um pouco mais e ficava triste se você sugeria que desligassem. Como 

amava você a pessoa errada. 

Não conhecia nenhum de seus amigos. Nem você os dela. Fumava demais. Ou bebia demais. 

Ou ambos. Mas nunca teve passagem pela polícia. A fissura por previsões astrológicas era meio 

exagerada, e já estava na hora de aprender a arrumar a bagunça que era seu apartamento, mas nunca 

deixou de sair do banho perfumada. E molhando o chão do quarto, claro. Era a incorreção mais 

bem-vinda para aquele seu momento de entressafra, não era? 

Até que surgiu a pessoa certa. Toda a família comemorou e os amigos respiraram aliviados: 

agora sim, você tinha alguém a sua altura, agora sim, você não precisaria mais passar por altos e 

baixos, agora sim, nunca mais um barraco, nenhuma surpresa. Agora sim, um casal padrão. 

Quase posso ver você, daqui a uns meses, usando uma camiseta que diz: “Enquanto não 

surge a pessoa errada, vou me entediando com as certinhas”. 

(Adaptado de http://revistadonna.clicrbs.com.br/coluna/martha-medeiros-pessoa-certa/) 

 

 

http://revistadonna.clicrbs.com.br/coluna/martha-medeiros-pessoa-certa/


 

Questão 12: A autora do texto Martha Medeiros acredita que: 

a) sempre existe a pessoa certa sem defeitos para começar um namoro. 

b) existe uma pessoa certa para cada pessoa. 

c) é possível namorar alguém sem brigar.  

d) a pessoa certa é apenas uma idealização. 

e) a pessoa errada jamais brigará com você.  

 

Questão 13: A autora escreve sobre a pessoa que é supostamente concebida mentalmente pela 

imaginação, e outra pessoa que realmente existe na vida real em outro momento do texto. Marque 

os trechos que representam a pessoa certa de acordo com a autora: 

I – Por que a gente insiste em acreditar em lendas? (linha 5) 

II – Essa entidade abstrata ─ a pessoa certa ─ é aquela que vai entender todas as suas manias (...) 

(linha 6-7) 

III – Não parava em emprego algum e sua coleção de ex era preocupante (...) (linha 17-18) 

a) I, II e III 

b) I e II. 

c) I e III.  

d) II. 

e) III.  

 

Questão 14: Quando a autora escreve que “A pessoa certa pra você é a errada”, significa, no 

presente contexto, que: 

a) nos envolvemos com pessoas diferentes daquelas que imaginamos. 

b) a pessoa certa aparecerá em sua vida a qualquer momento. 

c) a pessoa errada tem mais defeitos do que você.  

d) todo namoro não começa bem. 

e) devemos nos envolver com pessoas imperfeitas como nós.  

 

Questão 15: A partir da leitura do último parágrafo do texto, pode-se concluir que: 

a) a frase da camiseta estimula a ficar coma pessoa certa. 

b) namorar pessoas certas nos alegram. 

c) namorar pessoas erradas nos entediam.  

d) a pessoa que usa a camiseta namora a pessoa errada. 

e) a frase de camiseta estimula a pessoa a ficar com a pessoa errada. 

 



BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


