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Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais,  Responsáveis e Alunos! 

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! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando 

este material que poderá  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

• Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar sua atenção; 

• Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

• Organize seus materiais; 

• Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

• Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para estimular 

sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça notas visuais e esquemas 

com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

• Faça fichamentos, esquemas e anotações. 
 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para ampliar 

sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento. 

 

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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CIÊNCIAS 

 

Movimentos da terra 

 

 
 

Movimento de rotação 

 

Um dos movimentos que a Terra realiza é girar ao redor de si, chamado rotação. Por isso parece 

que o Sol se move no céu ao longo do dia. 

 

Movimento de translação 

 

A Terra também realiza outro movimento, a translação, percorrendo um caminho praticamente 

circular ao redor do Sol que leva 365 dias, ou seja, um ano. 

1. O movimento de translação terrestre representa o ciclo que a Terra realiza ao redor do Sol. 
Contudo, há uma pequena diferença entre o momento do ano em que o nosso planeta encontra-

se mais próximo e o que ele se encontra mais distante da estrela regente do nosso sistema. 

A cada um desses “momentos” citados no texto dá-se o nome de: 

(a) nutação e precessão 

(b) afélio e periélio 

(c) solstício e equinócio 

(d) proximidade e distanciamento 

(e) gravitação e expansão 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



2. “Se olharmos para o céu numa noite clara sem lua, os objetos mais brilhantes que vemos são os 

planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande de estrelas 

que são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito distantes de nós. Algumas dessas estrelas 

parecem, de fato, mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à medida que a Terra 

gira em torno do Sol.” 

(HAWKING, S. W. Uma breve história do tempo: do Big Bang aos Buracos Negros. Trad. de Maria Helena Torres. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1988. p. 61.) 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

I. O movimento da Terra ao qual o autor se refere determina uma órbita elíptica em que o planeta 

ora se afasta, ora se aproxima do Sol. 

II. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites. 

III. As posições relativas de planetas e estrelas permitem, há muitos séculos, a orientação no espaço 

terrestre; a constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério Sul, e a Estrela Polar, no hemisfério 

Norte, são pontos de referência para esse tipo de orientação. 

IV. A distribuição desigual das temperaturas, determinante da vida em distintos lugares da 

superfície terrestre, está relacionada, entre outros fatores, à forma esférica da Terra e ao ângulo de 

incidência dos raios solares. 

Assinale a alternativa correta 

(a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

(b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

(c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

(d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

(e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

3. Com relação à figura abaixo, podemos afirmar: 

 

A translação, movimento no qual a Terra gira ao redor do Sol, dá origem às estações do ano 

 

1. O movimento de translação é aquele em que a Terra, junto com os outros planetas, gira ao redor 

do Sol. A translação define, assim, os dias e as noites, percorrendo um caminho que tem forma 

elíptica. 

2. Ela representa o movimento da Terra em um período de 365 dias (um ano), definindo as estações 

do ano. 

3. Os equinócios são demarcados pelos dias 21 de março e 23 de setembro. 

4. O solstício é um período em que as noites são iguais aos dias. 

5. No verão do Hemisfério Sul, é possível considerar que a incidência dos raios solares na superfície 

da Terra é praticamente perpendicular. 

 

Estão corretas: 

(a) 2, 3 e 5. 

(b) 1, 2, 3, 4 e 5. 

(c) 2, 3 e 4. 

(d) 1, 2 e 3. 

(e) 2, 4 e 5. 



4. As estações do ano ocorrem por meio de um movimento realizado pela Terra que faz com que a 

incidência de raios solares seja diferente nos Hemisférios Norte e Sul. Assinale a alternativa que 

representa esse movimento: 

 

(a) Movimento de rotação 

(b) Eclíptica 

(c) Movimento de translação 

(d) Movimento de revolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA  

 
Fusos horários 

 

Uma convenção internacional realizada em 1884 estabeleceu um sistema mundial de determinação 

e contagem da hora. 

 

Por essa convenção, o Meridiano de Greenwich, na Inglaterra, tornou-se a referência mundial para a 

determinação das horas e das medidas de longitude. 

 

O sistema mundial de fusos horários divide o planeta Terra em 24 faixas, e cada uma delas 

corresponde a uma hora. 

 

O planeta Terra tem forma esférica, apresentando, portanto, 360° de circunferência. 

 

Em seu movimento de rotação, a Terra leva aproximadamente 24 horas 

para girar em torno de seu eixo, percorrendo assim os 360°. 

 

 
 

Fusos horários no Brasil 

O Brasil apresenta quatro fusos horários. 

O fuso horário de Brasília, a capital federal, determina a hora oficial do Brasil. 

Os fusos horários brasileiros apresentam horas atrasadas em relação a Greenwich, pois o Brasil está 

totalmente situado a oeste desse meridiano. 

 

 



1. Observe o trecho da notícia a seguir e assinale a alternativa correta: 

Devido ao fuso horário, Acre é o último estado a comemorar 2015 
Devido ao fuso e à implantação do horário de verão, o Acre fica com três horas de diferença de 

Brasília (DF). Por conta disso, enquanto o resto do Brasil estiver comemorando a chegada do ano 

novo, os acreanos ainda estarão há três horas de 2015 […]. 

(Adaptado de: G1, 01/01/2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/ac/acre>). 

O Brasil possui, oficialmente, quatro fusos horários, cuja existência deve-se: 

(a) à grande extensão latitudinal do país. 

(b) à preocupação em manter as diferenças culturais regionais. 

(c) ao grande número de longitudes que o país ocupa. 

(d) à política brasileira de adotar uma maior diversidade de horários. 

(e) à necessidade de uso da eletricidade em horas distintas entre as regiões 
 

2. Um time de futebol localizado no estado da Bahia enfrentará pela Copa do Brasil uma equipe do 

Acre. A partida será realizada na cidade de Rio Branco, às 21h, horário local. Para o torcedor que 

deseja acompanhar o jogo em Salvador, a que horas ele escutará, pelo rádio, o apito inicial? 

(a) 18 horas 

(b) 19 horas 

(c) 22 horas 

(d) 23 horas 

(e) meia-noite 

 

3. Visando à padronização do horário mundial, o planeta foi dividido em diferentes fusos horários, 

tendo como referência: 

(a) a Linha do Equador. 

(b) o Meridiano de Greenwich. 

(c) o Trópico de Capricórnio. 

(d) o Trópico de Câncer. 

(e) o Antimeridiano de Greenwich. 

 

4. A final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina, ocorreu no Maracanã (Rio de 
Janeiro) às 16 horas, horário de Brasília (UTC -3). Em que horário os torcedores da Alemanha 

assistiram ao jogo em Berlim (UTC + 1)? 

(a) às 13 horas. 

(b) às 15 horas. 

(c) às 20 horas. 

(d) às 23 horas. 

(e) às 21 horas. 



 
INGLÊS 

 

 

Labor Day: What it Means. (Dia do trabalho – O que significa.) 

Labor Day, the first Monday in September, is a creation of the labor movement and is dedicated to 

the social and economic achievements of American workers. It constitutes a yearly national tribute 

to the contributions workers have made to the strength, prosperity, and well-being of our country. 

https://www.dol.gov/general/laborday/history 

 

1. De acordo com o texto em que dia da semana e em que mês é comemorado o dia do trabalho 

(Labor Day) nos Estados Unidos? 

 

             _________________________________________________________________ 

 

2.  Responda qual dia foi comemorado o Labor Day em 2017? 

 

            ___________________________________________________________________ 

 
3.  Observe a tabela, em seguida, escreva os adjetivos possessivos (possessive adjectives) corretos 

em cada imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ________ windows (house)                                                   b) ________house(dog). 
 

 

 

 

 

 

c) .______ son (Tim).                                                             d).______ daughter (we). 

 

 

 

 

 

https://www.dol.gov/general/laborday/history


 

 

e)_____ pen ( I )                                                                                  f)_____ bike (Carol). 

 

 

 
 

      g) . _____ bird (she).                                                                 h) _____ car (Paul and Caty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

 

Adição de números naturais 

 

1. Após pesquisar em diferentes lojas virtuais, Renata está finalizando a compra de um 

refrigerador pela internet.  

      Ela percebeu que terá de acrescentar o valor do frete ao preço do refrigerador.  

      Qual será o valor total pago por Renata? _____________________________________. 

 

 Cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Uma campanha contra a fome tinha como meta arrecadar 5.000 quilogramas de 

alimentos. Foram arrecadados 1.245 quilogramas de arroz, 874 quilogramas de feijão, 

1.867 quilogramas de macarrão e 327 quilogramas de açúcar. De acordo com esses 

dados, responda: 

 

a) Quantos quilos de alimentos foram arrecadados? ___________________________ 

Cálculo: 

 

 

b) A meta foi atingida? ________________________________ 

c) Sobrou ou faltou alimento? __________________________ 

d) Quanto? ________________________________________ 

Subtração de números naturais 

 

3. De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE, em 2010 havia mais mulheres 

do que homens no Brasil. Porém, isso não ocorre em alguns municípios.  

Nesse censo, por exemplo, a população de Guareí (SP) era composta de 8 927 homens           

e 5 638 mulheres. 

Qual é a diferença entre o número de homens e de mulheres em Guareí? 

 

 

 

 

 

4. Em um sábado muito movimentado, uma lanchonete vendeu 478 lanches a tarde e 626 

lanches à noite. De acordo com esses dados, responda: 

 

a) Qual o período de maior venda da lanchonete no sábado citado?____________________ 

b) Quanto foi vendido a mais no período de maior venda?___________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

c) Quantos lanches foram vendidos no sábado?___________________________________ 

Cálculo 

 

 

 



 

Multiplicação de números naturais 

 

5. Você sabia que o Brasil está entre os países do mundo que mais reciclam latas de 

alumínio? Para se obter 1 kg de alumínio, é necessário reciclar cerca de 74 latas.  

      Quantas latas precisam ser recicladas para que sejam obtidos 3 kg de alumínio? 

 

        _____________________________________________________________ 

                  Cálculo 

 

 

 

 

6. Mariana fez uma pesquisa de preços de aparelhos que ela gostaria de comprar: 

De acordo com o que Mariana anotou, responda: 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o valor do liquidificador, da batedeira e do micro-ondas? 

 

Cálculos: 

 

b) Quanto ela vai gastar aproximadamente se comprar o micro-ondas e o liquidificador? 

 

_____________________________________________________________________ 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

b) Quanto ela vai pagar aproximadamente, por mês, se comprar a batedeira e o micro-ondas? 

____________________________________________________________________ 

Cálculo: 

 

 

Liquidificador  

  Batedeira   

Microondas  



 

Divisão de números naturais 

 

7. Vanessa fez 150 cupcakes de chocolate e quer comprar forminhas de um mesmo tipo 

para colocar todos esses cupcakes sem que haja sobras de embalagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual tipo de embalagem Vanessa deve comprar? 

 

______________________________________________________________________ 

 

b) Quantas caixas dessa embalagem devem ser compradas? 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Uma loja vende automóveis em 12, 24, 36 e 48 prestações mensais e iguais, sem 

acréscimo. Calcule o valor de cada prestação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nos esquemas, estão indicados: dividendo, divisor, quociente e resto. Encontre o número 

natural que deve ser colocado no lugar de ||||||||.  

Rescreva as divisões fazendo a substituição. 

 

 

 

 

          

      

      



Expressões numéricas 

           Em expressões numéricas, resolvemos primeiro as multiplicações e divisões, na ordem em     

           que aparecem. 

           Em seguida, resolvemos as adições e subtrações também na ordem em que aparecem. 

           Caso a expressão numérica possua parênteses, resolvemos inicialmente os cálculos do        

           interior  dos parênteses. 

 

10.  Lucas apertou as teclas de sua calculadora: 

          Pois queria calcular o resultado da expressão numérica 48 ÷ (8 X 3) = 

 

 

 

a) Qual foi o resultado encontrado por Lucas na calculadora?_______________ 

b)  E o resultado correto?_______________________ 

c) Qual foi o erro cometido por ele?_____________________________ 

 

11. Dada a expressão 12+8 X 5, é preciso colocar convenientemente os parênteses para que 

o valor dessa expressão seja 100. Escreva a expressão com esses parênteses. 

 

 

 

 

12. Reescreva a expressão 20 – 3 X 6 X 2,  colocando  convenientemente parênteses   para 

que seu valor seja 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

 

A escrita da História: organizando o tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O calendário cristão é o mais usado e divide o tempo em dia, mês, ano, década (10 anos), 
século (100 anos) e milênio (1 000 anos).  

• Eventos anteriores ao nascimento de Cristo são marcados com a sigla a.C. (antes de Cristo). 

• Para ordenar os fatos e acontecimentos, utiliza-se a linha de tempo, que pode ser construída 

em unidades de tempo como: anos, décadas, séculos 

 

1. Organize uma linha do tempo contando a história da sua vida, desde o nascimento até os 

dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Releia o texto e responda: 

 

a) Quem amava Teresa? _________________________________ 

 

b) Quem amava Raimundo? ______________________________ 

 

c) Quem amava Maria? __________________________________ 

 

d) Quem amava Joaquim? _________________________________ 

 

e) Quem amava Lili? ____________________________________ 

 

f) Quem foi para os estados unidos? ________________________ 

 

g) Quem foi para o convento? _____________________________ 

 

h) Quem morreu de desastre? ______________________________ 

 

i) Quem se suicidou?_____________________________________ 

 

2) O poema retrata um problema comum dos relacionamentos amorosos . 

a) Qual é esse problema? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Portanto, a visão do texto sobre o amor é otimista ou pessimista? Por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

3) A leitura do texto mostra que:  

 

(a) O amor tem uma organização de correspondência lógica.  

(b) É fácil encontrar a pessoa certa para amar.  

(c) Todo amor é correspondido pela pessoa amada. 

(d) O amor correspondido é difícil de encontrar. 

      4) A expressão “ficou para tia” significa que Maria: 

 

           ________________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5)Transforme os verbos de acordo com o modelo:  

Amar:  

Naquele tempo, João amava Teresa. 

 

a) Cantar  

Naquele tempo, Maria _________________________na igreja. 

 

b) Falar  

Naquele tempo, José ____________________________muito. 

 

c)  Andar 

 Naquele tempo, Raimundo______________________ doente.  

 

d)  Guardar 

 Naquele tempo, Lili ______________________segredo.  

 

e)  Perder  

Naquele tempo, J. Pinto Fernandes ______________________________tempo. 

 

f)  Viajar  

Naquele tempo, João _______________________________muito.  

 

g) Rezar 

 Naquele tempo, Teresa _____________________________muito. 

 

A forma verbal “amava” indica uma ação 

ocorrida no passado e que durou durante um certo 

tempo. 


