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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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1) Observe diferentes imagens relacionadas ao continente africano. 
 

    
 

 
 

Disponível em: ,http://www.worldalldetails.com/article_image/tunisia_africa_692642.jpg ,  

http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/savana-africana/savana-africana-12.jpg , 

 http://i0.wp.com/top10mais.org/wp-content/uploads/2014/07/floresta-do-congo.jpg?resize=600%2C330. Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

As imagens revelam que o continente africano apresenta: 

A) aspectos culturais e religiosos variados. 

B) condições climáticas homogêneas. 

C) espaços ideais para a ocupação humana. 

D) potencialidades e paisagens naturais diversas. 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

http://www.worldalldetails.com/article_image/tunisia_africa_692642.jpg
http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/savana-africana/savana-africana-12.jpg
http://i0.wp.com/top10mais.org/wp-content/uploads/2014/07/floresta-do-congo.jpg?resize=600%2C330


2) Analise os dados referentes à qualidade de vida de alguns países da Oceania. 
 

Países 
Esperança de vida ao 

nascer (em anos) 

Taxa de mortalidade 

(por mil habitantes) 
IDH 

Kiribati 66 6 0,590 

Tonga 72,8 6 0,717 

Austrália 81,9 5 0,938 

Papua Nova Guiné 62 8 0,505 

Nova Zelândia 80,6 5 0,919 
 

Disponível em: <www.ibge.gov.br/sat>. Acesso em: 22 jun. 2016. 

 

A partir da análise dos dados observa-se a 

A) diferença na qualidade de vida das populações devido à desigualdade econômica dos países. 

B) expectativa de vida e controle de mortalidade infantil elevados no continente. 

C) superioridade do desenvolvimento humano dos países insulares da Oceania. 

D) deficiência dos índices da Austrália diante as demais nações.  

 

3) 

Viva o Povo Brasileiro 

Essa linda mestiçagem 

A cultura tão plural 

Colorido festival 

Como é linda cada imagem 

O Brasil pede passagem 

Com seu povo tão guerreiro 

Pra mostrar ao mundo inteiro 

Sua humana substância 

E também sua importância 

Viva o Povo Brasileiro 
Disponível em: <http://allancordelista.blogspot.com.br/2010/01/viva-o-povo-brasileiro.html>. Acesso em: 13 nov. 2016. 

 

A miscigenação do povo brasileiro é consequência  

A) da falta de outros povos para colonizar o território. 

B) da mistura dos vários povos que habitavam o território. 

C) do isolamento dos portugueses em relação aos índios. 

D) do predomínio dos índios e negros na população colonial.  

 

4) “Às vezes existem desentendimentos entre a gente, por ter dentro da nossa área um número 

muito grande de povos diferentes, que seria os Pataxó, Pataxó-Hãhãhãe, Baenã, Kariri-Sapuyá, 

Tupimambá, Camacã... Diferente de povo, diferente de língua, diferente de cultura, diferente de 

tradição. Mas a gente sabe que todos os grupos lutam para defender a terra. Então, quando é pela 

luta da terra, nós estamos aí aceitando qualquer tipo de atitude que qualquer grupo tome em 

relação à ocupação das terras. Por isso é que a gente está hoje numa situação já bem avançada, 

mas temos a maior parte da nossa terra, aproximadamente 39 mil hectares de terra, que ainda falta 

a gente recuperar.  

http://www.ibge.gov.br/sat
http://allancordelista.blogspot.com.br/2010/01/viva-o-povo-brasileiro.html


Estamos atravessando momentos muito difíceis, muito constrangedor, que seria o momento de 

terra ser “reintegrada”. Fazendeiro ganha liminar de reintegração de posse, e nessa hora de ser 

“re-entregada” essa posse, o índio sofre muito, porque esse é o momento mais triste que pode 

acontecer na vida do índio, é a partir do momento que ta se “re-entregando” terra para o 

fazendeiro. Mas isso não faz a gente desmorecer da luta. Também não estamos sozinho, temos os 

nossos aliados, apoio de outras comunidades, apoio de entidades de apoio, e baseado nesse apoio 

que a gente tem, a gente passa a considerar que há momentos que temos que recuar, porque tudo 

isso faz parte da luta.” 
Nailton Pataxó (www.indioonline.gov.br) 

 

O depoimento do Índio Nailton Pataxó está demonstrando: 

A)  que as tribos indígenas enfrentam lutas para manter em as suas terras que, na maioria das vezes, 

são devolvidas para os fazendeiros. 

B)  que os índios estão tentando recuperar terras que não lhes pertence, por isso eles estão lutando 

tanto e não estão conseguindo nenhum resultado. 

C)  que as tribos indígenas não conseguem apoio de nenhuma entidade, por este motivo sua luta se 

torna cada vez mais difícil. 

D)  que as tribos indígenas têm desentendimentos em suas terras porque possuem uma mesma 

cultura e isso os faz brigar pelos mesmos interesses, seja de terras, seja de manter os costumes dos 

antepassados. 

 

5) 

O BRASIL VAI ENSINAR AO MUNDO 
Cazuza 

 

No mundo inteiro há tragédias 

E o planeta tá morrendo 

O desespero dos africanos 

A culpa dos americanos 

O Brasil vai ensinar ao mundo 

A convivência entre as raças 

Preto, branco, judeu, palestino 

Porque aqui não tem rancor 

E há um jeitinho pra tudo 

Há um jeitinho pra tudo 

O Brasil vai ensinar ao mundo 

A arte de viver sem guerra 

E, apesar de tudo, ser alegre 

Respeitar o seu irmão 

 

O Brasil tem que aprender com o mundo 

E o Brasil vai ensinar ao mundo 

O mundo vai aprender com o Brasil 

O Brasil tem que aprender com o mundo 

A ser menos preguiçoso 

A respeitar as leis 

Eles têm que aprender a ser alegres 

E a conversar mais com Deus... 

 



Após analisar a letra da música “O BRASIL VAI ENSINAR AO MUNDO”, de Cazuza, podemos 

concluir que: 

A) o Brasil é um país onde há muita violência, mas o “jeitinho” brasileiro resolve todos os 

problemas. 

B) o Brasil é um país miscigenado e esta mistura de etnias e culturas faz deste um país diferente, 

especial. 

C) o mundo vai aprender com o Brasil a ter mais preconceito e a não respeitar as leis. 

D) o Brasil vai aprender com o mundo a ser menos tolerante e a resolver com a guerra os 

problemas sociais. 

 
 

O CONTINENTE EUROPEU 
 
 

 
https://www.jafezasmalas.com/paises-da-europa/ 

 

A Europa pertence, com a Ásia, a uma massa de terra chamada Eurásia. É o segundo menor 

continente do mundo, com uma área de 10.349.915 quilômetros quadrados, que inclui a parte 

europeia da Federação Russa e da Turquia. É banhado, ao Norte, pelo mar Glacial Ártico; a oeste, 

pelo oceano Atlântico e ao sul pelo mar Mediterrâneo. A fronteira convencional com a Ásia 

compreende os montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso e o mar Negro. O 

litoral é bastante recortado. Apresenta cinco grandes penínsulas - Ibérica, Itálica, Balcânica, 

Escandinava e da Jutlândia - e várias ilhas e arquipélagos, entre os quais Grã-Bretanha, Islândia, 

Córsega, Sicília e Creta. 

A maior parte do território europeu é formada por planícies. Embora o clima temperado 

predomine na Europa, a latitude e a influência do oceano e da massa continental asiática 

determinam variações nas regiões. A distribuição da vegetação obedece às diferenças climáticas.     

Sede de Revolução Industrial, a Europa é o primeiro continente a modernizar sua economia. 

Até hoje seu parque industrial é um dos mais avançados do mundo e, nas últimas décadas, registra-

se uma progressiva expansão dos serviços. No entanto, existem contrastes de desenvolvimento entre 

as prósperas nações capitalistas do Ocidente e os países do antigo bloco comunista. 

Grande parte desses países ainda apresenta problemas graves de pobreza e 

subdesenvolvimento. Conforme relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud), cerca de 25% dos habitantes do Leste Europeu estão abaixo do nível de pobreza e 32% 

vivem com até 4 dólares por dia. 

https://www.jafezasmalas.com/paises-da-europa/


A expectativa de que a moeda única vai integrar os mercados de bens e serviços dos países da 

União Europeia  triplicou o valor dos papéis europeus nos mercados de capitais nos primeiros três 

trimestres de 1999. Os baixos juros mantidos pelo Banco Europeu durante o ano ajudaram as 

empresas a iniciar um processo de fusões e aquisições que atingiu, apenas no primeiro semestre, 

mais de US$ 500 bilhões em toda a Europa. Um dos maiores desafios continua sendo o 

desemprego, que atinge 9,4% da população dos países da zona do euro. Essa taxa já reflete a recente 

recuperação da economia, mas ainda é muito superior aos índices registrados nas décadas passadas. 

A produção agropecuária é grande. Os principais produtos são leite, carne bovina e suína, 

centeio, batata, aveia e trigo. O setor, porém, emprega menos de um oitavo da força de trabalho, em 

razão da elevada mecanização das propriedades. 

A maioria dos países dependem da importação de petróleo. 

A Europa possui 745,6 milhões de habitantes. Apresenta a menor taxa de crescimento 

demográfico do mundo – próxima a zero entre 1995 e 2000, conforme projeção do Fundo de 

População das Nações Unidas. 

É o continente de povoamento mais uniforme. A concentração populacional é alta no centro e 

no oeste e menor nas porções norte e leste. Predominam grandes cidades, como Moscou, Londres, 

São Petersburgo, Berlim, Madri, Roma e Paris. As línguas mais difundidas pertencem aos ramos 

etnolingüísticos latino (integrado pelo espanhol, italiano, francês e português), germânico (formado 

por alemão, inglês e idiomas escandinavos) e eslavo (constituído de russo, búlgaro, servo-croata e 

ucraniano, entre outros). O cristianismo é a principal religião da Europa. No continente existe um 

número significativo de adeptos tanto do catolicismo quanto do protestantismo e da Igreja 

Ortodoxa. 
 (atividadesmarcia.blogspot.com.br) 

                                                      

   

6) A que massa de terra a Europa pertence, juntamente com a  Ásia?  O que compreende a fronteira 

convencional da Europa com a  Ásia?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7) Considerando que a Europa possui um parque industrial avançado, podemos afirmar que todos os 

países europeus apresentam o mesmo nível de desenvolvimento? Justifique:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8) Comente sobre o desemprego na Europa:        

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9) Em relação a concentração populacional europeia, em que regiões ocorrem maior e menor 

concentração? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

10) Nas afirmativas abaixo, marque ( V )  para verdadeiro e ( F ) para falso:  

(    ) Somente o leite, a carne bovina e o trigo são produtos agropecuários produzidos na Europa. 

(    ) A maioria das países europeus não dependem da importação de petróleo. 

(    ) Planícies são as formas de relevo predominantes na Europa. 

(    ) A religião predominante no continente europeu é o cristianismo. 

(    ) A Europa apresenta a maior taxa de crescimento demográfico do mundo. 

(    ) O clima temperado é o único existente na Europa. 

 

GLOBALIZAÇÃO 
 

A globalização é um fenômeno sócio-político-econômico que permeia todas as classes de 

poder. Este se encontra presente nas mais diversas esferas (econômica, política, social, ambiental, 

religiosa, cultural etc.), afetando constantemente o desenvolvimento da sociedade. 

O Brasil passou ao longo das últimas décadas por um aumento significativo no grau de 

globalização, sendo lamentável a situação de como o fenômeno atingiu a população, tendo este se 

manifestado através de suas vias mais perversas. Assim, é possível perceber que o desemprego 

crescente tornou-se crônico, o que ocasionou o aumento da pobreza e a perda da qualidade de vida 

das classes médias, sendo que somente as classes detentoras do poder foram beneficiadas.  

O processo globalitário não é um elemento estático e permanente, mas sim, um estágio de 

desenvolvimento do modelo capitalista de produção. Sua solução não depende somente de medidas 

governamentais, mas também de iniciativas individuais e coletivas. 

 

 
 

As questões 11 e 12  são referentes ao texto acima e aos conhecimentos que você já possui: 

 

11) O que é globalização?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

https://1.bp.blogspot.com/-eOovR7xR480/UfvE5oyPuaI/AAAAAAAACOw/2h8xmyaCIr4/s1600/100_7182.JPG


12) De que maneira podemos ver e sentir o processo da globalização no Brasil? Exemplifique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13) De qual dos lados da globalização o texto se refere? O lado bom ou ruim? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14)  Associe a primeira coluna de acordo com a segunda: 

A- (1) É o ato de comprar ou adquirir produtos ou serviços sem haver necessidade ou ter real 

consciência do que está fazendo. 

B- (2) São empresas com sedes em países ricos, que espalham suas filias pelo mundo. 

C- (3) Produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos 

e técnicas que visam à resolução de problemas. 

D- (4)  União de países com interesses mútuos de crescimento econômico e, em alguns casos, 

se estende também á integração social desses países. 

E- (5) Estado da pessoa que se submete cegamente aos valores e instituições dadas, perdendo 

assim a consciência de suas verdadeiras consequências. 
 

(   ) Alienação 

(   ) Blocos Econômicos 

(   ) Tecnologia 

(   ) Consumismo 

(   ) Multinacionais 
 

 

15) Marque com um X a alternativa CORRETA. Apenas uma alternativa está CORRETA: 

A) A globalização está provocando melhoras nas condições de vida de todas as pessoas do 

planeta.  

B) As formas de produzir e informar ocorre numa velocidade lenta nos dias de hoje. 

C) As distâncias entre os lugares no atual período técnico e científico aumentaram 

relativamente. 

D) Os problemas ambientais se acentuaram na atual sociedade do consumo ou sociedade 

globalizada. 


