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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  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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O continente americano 
 

A influência cultural oriunda de diferentes nacionalidades produziu distinções entre os 

países do continente americano, especialmente no que se refere ao idioma. Diante desse fator, o 

continente é regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica. Desse modo, são 

considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como por 

exemplo, espanhol, francês e português. Já as nações que falam língua de origem anglo-saxônica, 

como o inglês, formam a América Anglo-saxônica. 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-diferencas-entre-america-latina-anglosaxonica.htm 

 

 

I – Faça a correspondência numérica, 

considerando o idioma predominante: 

 

1- América Anglo-Saxônica        

2- América Latina                      

 

(        ) espanhol, português e francês 

 

(        )  Inglês 

 

 

II – Pesquise, analise o mapa político do 

continente americano e responda: 
 

1) Considerando a influência cultural e o 

distinto fator do idioma, como foi regionalizado 

o continente americano? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
 

2) Qual o país do continente americano que tem o português como idioma oficial? 

______________________________________________________________________ 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-diferencas-entre-america-latina-anglosaxonica.htm


30 de abril - Dia da Baixada Fluminense 

 

A escolha da data de 30 de abril como o “Dia da Baixada” refere-se a um fato histórico, isto 

é, a data de inauguração da primeira ferrovia construída no Brasil.  

A Baixada Fluminense é composta por 13 municípios, como se pode observar no mapa. 

A cidade de São João de Meriti tem como característica ter a maior densidade demográfica do 

continente americano (censo de 2010). Entende-se por densidade demográfica, a medida expressa 

pela relação entre a população e a superfície do território, 

A Baixada Fluminense é atravessada por duas das mais importantes rodovias: Washington 

Luiz e Presidente Dutra, tornando a ocupação da região, mais intensa a partir de 1970, seguindo um 

movimento natural de migração no Brasil.  

Depois de 1990, como podemos observar no mapa, ocorreu um movimento emancipatório, 

desencadeando o surgimento de novos municípios na Baixada Fluminense. 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense 

 

IV) Leia o texto com atenção, analise o mapa e marque um X na resposta certa: 

 

1) São municípios da Baixada Fluminense: 

A) Niterói, Belford Roxo e Mesquita 

B) Nova Iguaçu, Queimados e Japeri 

C) Niterói, São João de Meriti e Nilópolis 

D) Campos dos Goytacazes, Casemiro de Abreu e Angra dos Reis 

 

2) Duas das rodovias mais importantes que atravessam a Baixada Fluminense, são: 

A) Linha Vermelha e Linha Amarela 

B) Avenida Brasil e Linha Amarela 

C) Washington Luiz e Presidente Dutra  

D) Avenida Automóvel Clube e Vieira Souto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense


3) A partir de 1990, ocorreu um movimento emancipatório na Baixada Fluminense. De acordo com 

o mapa, entre os municípios que se emanciparam, podemos citar: 

A) Mesquita, Belford Roxo e Guapimirim 

B) Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti 

C) Magé, Duque de Caxias e Itaguaí 

D) Paracambi, Itaguai e Queimados 

 

4) Segundo o texto, qual o município da Baixada Fluminense que possui a maior densidade 

demográfica do continente americano: 

A) Duque de Caxias 

B) São João de Meriti 

C) Nova Iguaçu 

D) Magé 

 

5) O socialismo pode ser definido como um sistema de organização política, social e econômica que 

tem como objetivo teórico, a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Dentre 

suas características, está a idealização de que o Estado consegue decidir o que e como produzir, 

para atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Assinale abaixo a opção que 

indica como é conhecido esse tipo ação.   

A) Pleno emprego;  

B) Lei da oferta e da procura;  

C) Economia planificada;  

D) Economia de mercado.  

  

6) O capitalismo pode ser definido como um sistema econômico baseado na propriedade privada 

dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais deste sistema 

incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca 

voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. Dentre suas características, uma diz que 

os preços das mercadorias devem variar de acordo com a busca do consumidor e com a quantidade 

do produto disponível para venda. Se há grande produção, o preço das mercadorias tende a cair; se a 

produção é pequena, tende a aumentar. De acordo com as informações, qual opção abaixo nomeia a 

característica apresentada?  

A) propriedade privada dos meios de produção;  

B) lei da oferta e da procura;  

C) trabalho assalariado;  

D) busca e disponibilidade.  

  

7) Empresas transnacionais podem ser definidas como grupos de organizações econômicas que 

operam sob a mesma direção ou controle acionário, e cujos membros estão sujeitos às leis de mais 

de um país. Na transnacionalização das empresas, duas das características são a concorrência e, ao 

mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio da formação de trustes, holdings e cartéis. Porém, 

críticos afirmam que esse processo é mais danoso do que benéfico para a economia mundial, pois 

tende ao controle de áreas de atuação e preços de produtos e serviços por um único grupo 

econômico. Assinale abaixo o que caracteriza a formação de cartéis.  

A) associação de empresas, para garantir o livre mercado de produtos e serviços.  

B) fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços.  

C) empresa criada para administrar diversas empresas, formando-se um grupo.  

D) associação ou combinação entre empresas, de um mesmo segmento, para garantir o controle da 

produção e dos preços.  

  



 8) Observe a tirinha.  

 
Fonte: Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. Disponível em: Um sábado qualquer. 

  

Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha:  

A) Mercantilização da Economia  

B) Formação de Acordos Econômicos  

C) Cartelização  

D) Expansão das empresas globais  

E) Censura aos meios publicitários  

  

9) São características da Globalização:  

A) O estabelecimento de redes comerciais, com valorização do capital mercantil e o aumento do 

controle estatal na economia.  

B) A adoção de políticas neoliberais, a desregulamentação da economia e diminuição dos índices de 

robotização na indústria.  

C) A dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos 

trabalhistas.  

D) A formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro 

 

10) Observe a charge: 

 

 
 

A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando futebol com uma bola que representa o 

Planeta Terra. Trata-se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida como: 

A) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da qual 

resultaram tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e que levou à Primeira 

Guerra Mundial. 

http://1.bp.blogspot.com/-HlF8NIQ1UsI/Ve_xuL7HFkI/AAAAAAAAQgY/NCaX3q9kVpE/s1600/image002.gif


B) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco 

socialista, liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas potências por uma 

posição hegemônica no contexto internacional no período posterior à Segunda Guerra Mundial. 

C) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela 

disputa, entre os dois Estados Nacionais, pelo controle do comércio internacional. 

D) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da 

União Soviética, nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica 

e militar do mundo. 

E) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o 

início do século XX, decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia. 

 

11) Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, muitos julgaram que o mundo podia respirar 

aliviado. Mas, logo depois, o medo de outro conflito mundial alimentado tanto pelos Estados 

Unidos quanto pela União Soviética tomou conta da humanidade. Era o início da Guerra Fria.  
 

(BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História: sociedade & cidadania. 9º Ano. São Paulo: FTD, 2006, p.137.)  

 

 

 
 

(SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 1999, 174 p.) 

 

A) Baseado na ilustração acima defina o que foi a Guerra Fria. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

B) Explique os argumentos que Estados Unidos e União Soviética utilizavam para defender, 

respectivamente, o capitalismo e o socialismo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



12) Graças a uma série de medidas de caráter econômico, político e militar, tanto os Estados Unidos 

quanto a União Soviética criaram blocos ou áreas de influência, isto é, um conjunto de países 

aliados. (PILETTI, Nélson & PILETTI, Claudino. História e vida integrada. 8ª série. São Paulo : Ática, 2005, p. 124.)  
 

Nomeie e explique os programas de ajuda econômica e as alianças militares criadas por Estados 

Unidos e União Soviética, durante a Guerra Fria. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13) No início da década de 60, o arsenal nuclear à disposição das grandes potências era suficiente 

para destruir a humanidade, caso fosse utilizado em uma situação de confronto. Ao assumir o 

governo, o Presidente Kennedy (1961-63) defendeu a substituição da política externa norte-

americana de confronto por uma de entendimento com a URSS, cujo objetivo era o desarmamento 

gradual das duas superpotências. Esse programa do governo Kennedy foi conhecido como:  

A) Doutrina Drago.  

B) Doutrina Monroe.  

C) Corolário Roosevelt  

D) Nova Fronteira.  

E) Política de Boa Vizinhança. 

 

14) Usa-se o nome Guerra Fria para designar:  

A) a tensão militar existente entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela 

disputa, entre os dois Estados Nacionais, pelo controle do comércio no Mar do Norte. 

B) o problema diplomático surgido entre França e Portugal, no início do século XIX, que provocou 

a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a posterior transformação da colônia em Reino 

Unido.  

C) a invasão francesa na Rússia, no início do século XIX, com a decorrente derrota dos invasores e 

o fim do período napoleônico.  

D) o conjunto de tensões entre Estados Unidos e União Soviética, resultante da disputa, entre 

ambas, por uma posição hegemônica no contexto internacional do pós Segunda Guerra Mundial.  

E) a disputa entre Rússia e Japão, no período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, 

por territórios no extremo oriente da Ásia e pelo controle do comércio marítimo no Pacífico. 

 

15) NÃO é característica da Guerra Fria:  

A) confronto ideológico que pressupõe equilíbrio nuclear entre as potências.  

B) polarização do mundo em dois blocos político-militares.  

C) distensão política e alinhamento internacional entre E.U.A. e U.R.S.S.  

D) desconfiança entre americanos e soviéticos e disputa de áreas de influência.  

E) criação das alianças militares O.T.A.N. e Pacto de Varsóvia. 


