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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 
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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: Namoro precoce entre jovens gera discussão entre pais e filhos 

 

“Toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou ao coração”. Essa 

famosa música de Luiz Gonzaga tem sido uma realidade na vida de muitos adolescentes. 

Meninos e meninas entre 12 e 16 anos têm entrado em relacionamentos sérios cada vez mais 

cedo. E o dia 12 de junho será o primeiro Dia dos Namorados para muitos deles. 

Laryssa Oliveira, de 12 anos e Matheus Henrique, de 14 anos, estão juntos há 6 

meses. Esse é o primeiro namoro do casal e consequentemente será a primeira vez que os 

pombinhos vão comemorar o Dia dos Namorados. A estudante diz que preferiu contar logo 

para a mãe sobre o início do relacionamento com Matheus. 

“Conheci ele na igreja que estou frequentando. Começamos a namorar e desde então 

percebi que estava rolando alguma coisa entre a gente. Sou bastante próxima da minha mãe e 

não quis esconder essa situação dela. Mesmo sendo muito nova, minha mãe aceitou o 

namoro e estamos bem juntos, não me arrependo de ter aberto o jogo. Hoje, namoro em casa 

e não preciso esconder nada de ninguém”, conta Oliveira. 

 (Adaptado de http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-

jovens-gera-discussao-entre-pais-e-filhos.html) 
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RESPONDA ÀS PERGUNTAS REFERENTES AO TEXTO 

 

 

Questão 1:  A palavra precoce presente no título do texto é um adjetivo. Qual o sentido 

dela? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2:  O que o autor quis dizer com o trecho da música que inicia o texto? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3:. Qual foi a atitude da menina logo que começou a namorar? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 4: Onde foi que os namorados conheceram-se? 

R: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 5: Comente o que você achou da atitude da Laryssa sobre o namoro. 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Questão 6: A palavra que inicia o texto “Toda” poderia ser substituída por qual 

alternativa abaixo sem erro gramatical ou mudança de sentido?  

 

a) Qualquer 

b) Mesma 

c) Outra 

d) Nenhuma 

e) Todas 

 

Questão 7: De acordo com o texto, qual é a idade em que jovens começar a namorar 

sério cada vez mais cedo?  

 



a) Qualquer idade.  

b) Com mais de 16 anos. 

c) De 12 a 16 anos.  

d) De 13 a 17 anos. 

e) A partir dos 13 anos.  

 

Questão 8: “Conheci ele na igreja que estou frequentando”. De quem é essa fala?  

 

a) Luiz Gonzaga.  

b) Matheus. 

c) Henrique.  

d) Laryssa. 

e) O autor do texto.  

 

Questão 9: A criação deste texto surgiu com a intenção de publicar o quê?  

 

a) Uma redação escolar.  

b) Uma receita de bolo. 

c) Um livro com uma história de amor.  

d) Uma biografia. 

e) Uma notícia.  

 

Questão 10: Podemos entender que Laryssa e Matheus costumam se encontrar onde?   

 

a) Somente na escola onde estudam.  

b) Na igreja e na escola. 

c) Na fazenda do avô de Matheus.  

d) Na casa de Laryssa e na escola. 

e) Na igreja e na casa de Laryssa.  

 

www.acessaber.com.br 

TEXTO 2:  A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO LIXO 

Como e por que separar o lixo? 

      

http://www.acessaber.com.br/


A reciclagem reduz, de forma importante, impacto sobre o meio ambiente: diminui 

as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia e 

reduz a disposição inadequada do lixo. Além disso, é fonte de renda para os 

catadores. 

      A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que 

fazem toda a diferença.        Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As 

vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. Além de 

aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos (restos de 

resíduos que não podem ser reaproveitáveis), grande parte dos resíduos sólidos 

gerados em casa pode ser reaproveitada. A reciclagem economiza recursos 

naturais e gera renda para os catadores de lixo, parte da população que depende 

dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. 

    Segundo a última pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são recolhidas no Brasil cerca de 180 

mil toneladas diárias de resíduos sólidos. O rejeito é resultante de atividades de 

origem urbana, industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou diferenciada. 

Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou 

insumos para produção de novos produtos ou fonte de energia. 

     Mais da metade desses resíduos é jogado, sem qualquer tratamento, em lixões a 

céu aberto. Com isso, o prejuízo econômico passa dos R$ 8 bilhões anuais. No 

momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o serviço de coleta 

seletiva. Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos para sua 

destinação adequada. Com a separação é possível: a reutilização; a reciclagem; o 

melhor valor agregado ao material a ser reciclado; as melhores condições de 

trabalho dos catadores ou classificadores dos materiais recicláveis; a 

compostagem; menor demanda da natureza; o aumento do tempo de vida dos 

aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos 

rejeitos. 

(Adaptado de http://www.mma.gov.br/informma/item/8521-como-e-

porqu%C3%AA-separar-o-lixo) 

Questão 11:  Todas as alternativas trazem, a partir da leitura do primeiro 

parágrafo do texto, vantagens de se fazer a reciclagem do lixo. Qual alternativa 

não traz esses benefícios citados?  

 

a) A reciclagem reduz impacto sobre o meio ambiente. 

b) A reciclagem reduz gasto de energia. 

c) A reciclagem gera economia de água. 

d) A reciclagem reduz a disposição inadequada do lixo. 

e) A reciclagem reduz a renda dos catadores de lixo. 

 Questão 12: Em relação à preservação do meio ambiente, o segundo parágrafo nos 

dá a seguinte mensagem:  

 

a) Pequenas atitudes podem contribuir de forma significativa para sua 

preservação. 

b) Somente grandes atitudes diárias ajudam a preservar a natureza. 

c) A reciclagem do lixo é o único caminho para preservação da natureza. 

d) Todo resíduo sólido pode ser reaproveitado. 

e) As escolas devem fazer a reciclagem do lixo. 

 

http://www.mma.gov.br/informma/item/8521-como-e-porqu%C3%AA-separar-o-lixo
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Questão 13: Leia as três afirmações abaixo:  

 

I – economiza recursos naturais. 

II – gera renda para catadores de lixo. 

III – Mais da metade desses resíduos é jogado em lixões a céu aberto. 

Qual afirmativa traz somente afirmações do texto que colaboram para a 

preservação do meio ambiente?  

a) I, II, III. 

b) I e II. 

c) I e III.  

d) II e III. 

e) III. 

Questão 14: O texto traz as palavras “resíduos” e “rejeitos”. É possível afirmar 

que: 

a) essas palavras possuem o mesmo sentido no texto. 

b) essas palavras possuem sentidos opostos no texto. 

c) resíduos são restos de lixo não aproveitáveis. 

d) rejeitos são restos de resíduos não aproveitáveis. 

e) rejeitos são restos de resíduos aproveitáveis. 

Questão 15-. (TRE-ES) Quem possui inveja é:  

      a) invejozo  

      b) invejeiro  

      c) invejado  

      d) invejoso  

      e) invejador  

 

BONS ESTUDOS ! 

 


