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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 

 

Os sistemas e órgãos do corpo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema respiratório: responde pela captação de 

gás oxigênio da atmosfera e eliminação de gás 

carbônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



1.O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso 

corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica 

corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir: 

 

 

(a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 

(b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 

(c) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões. 

(d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos. 

(e) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 

 

2. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que 
coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica 

corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da 

inspiração. 

(a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa. 

(b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai. 

(c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam. 

(d) Músculos intercostais e o diafragma contraem. 
 

3. Pesquise e explique como o coronavírus age nos pulmões: 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 



 

 

GEOGRAFIA  

 
1. Observe a charge a seguir: 

 

 
 
 Com base na charge, é CORRETO afirmar que: 

 

(a) a desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de 

sobrevivência depende, exclusivamente, dos indivíduos.    

(b) os movimentos sociais funcionam como mecanismos que incentivam a criação de espaços 

sociais, a exemplo do apresentado na charge.    

(c) a estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais, que são determinadas 

por condições econômicas e sociais de vida.    

(d) o morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe social 

superior. Esse fato o deixa satisfeito com sua condição social.  

      (e) a classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro que a torna         

uma estrutura social frágil, se comparada a outras organizações sociais.   

 
2. Observe a charge a seguir:  

 
Ela faz referência a uma forma de desigualdade. Acerca das características dessa estrutura social, 

analise as alternativas e marque a CORRETA.  

 

 

 

 

 



 

(a) A hierarquização é rígida, baseada em critérios hereditários, profissionais, étnicos, religiosos, 

que determinam as relações entre as pessoas.  

(b) A tradição é um elemento fundamental na definição das relações estabelecidas entre os 

diferentes grupos.     

(c) A mobilidade de um estrato para outro nessa estrutura é possível, mas é controlada pelos 

indivíduos que estão na hierarquia superior da organização.  

(d) As pessoas se diferem umas das outras pelo lugar ocupado por elas num sistema historicamente 

determinado de produção social, de relação com os meios de produção e por seu papel na 

organização social do trabalho. 

(e) A escolha do cônjuge deve ser feita exclusivamente no seio da organização social, com base nos 

critérios hereditários.  

 

3. O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas 

vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e 

permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

(a) A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de 
fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. 

(b) O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias 

atuais na distribuição da riqueza no país. 

(c) Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que 
vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do 

trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. 

(d) O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza 

brasileiro. 

(e) A histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e 
organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza 

existentes no Brasil. 

 

4.Nos últimos anos, o país tem adotado políticas públicas para o combate à fome e à miséria no 

país. Entretanto, o foco principal dessas políticas tem sido um programa em que o Governo oferece 

subsídio para famílias em condições de pobreza ou miséria acentuada. Que programa é esse? 

 

(a) PETI 

(b) Bolsa Família 

(c) Prouni 

(d) Minha casa, minha vida 

(e) Garantia safra 

 
 
 
 
 
 
 

https://minhacasaminhavida.casa/


 

5. A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa 
correta. 

(a) A pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região norte e nordeste do país. 

(b) Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiros, a questão da pobreza já foi superada, pois não há 
mais números significativos de pessoas em situação de pobreza. 

(c) Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros 

metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. 

(d) A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios 
brasileiros, essa situação é inexistente. 

(e) A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e 

propriedades rurais isoladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INGLÊS 

 

1. Read the text and answer questions (Leia o texto e responda as questões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O tema do texto é: 

(a) Down syndrome. 

(b) Normal teenager. 

(c) Know me before. 

(d) You judge me. 

(e) family values. 

 

3. No trecho: “But I’m a normal teenager.” A palavra destacada no português é:  

 

(a) criança. 

(b) adulto. 

(c) menina. 

(d) adolescente.  

(e) garoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA  

 

1. Em uma loja, um aparelho de TV é vendido com as seguintes condições: 

 

 

 
 

 

Qual a taxa de juros cobrada neste financiamento? 

 

2. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento: 

• à vista, no valor de R$ 860,00; 

• em duas parcelas fixas de R$ 460,00, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias 

depois. 

A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de: 

(a) 10% 

(b) 12% 

(c) 15% 

(d) 18% 
 

3. 25 representa quantos por cento de 200? 

a) 12,5% 

b) 15,5% 

c) 16% 

d) 20% 

 

4. Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na sala? 

a) 10 meninas 

b) 12 meninas 

c) 15 meninas 

d) 18 meninas 
 

 



HISTÓRIA  

 

1. A frase de Luís, “L’Etat c’est moi” (o estado sou eu), como definição da natureza do absolutismo 

monárquico, significava: 

(a) A unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja Francesa (nacional). 

(b) A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde 

a burguesia enriquecida. 

(c) A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. 

(d) A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites 

institucionais reconhecidos. 

(e) O desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e 

campesinato. 

2. Observe a imagem: 

 

 

a) Analise a imagem e explique usando como base o absolutismo: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________  

3. O Estado Moderno Absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVII. Na arte e na 

economia suas expressões foram respectivamente: 

(a) rococó e liberalismo. 

(b) renascentismo e capitalismo. 

(c) barroco e mercantilismo. 

(d) maneirismo e colonialismo. 

(e) classicismo e economicismo. 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O texto que você vai ler é a letra de uma música da banda de rock Titãs. A música foi lançada em 

1987, pela gravadora WEA, no álbum “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”. 

Comida 

Composição: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 

Como a vida quer 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer 

A gente quer comer 

E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer dinheiro 

E felicidade 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? (De quê?) 

Você tem fome de quê? 



A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 

Como a vida quer 

A gente não quer só comer 

A gente quer comer 

E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer dinheiro 

E felicidade 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 

Diversão e arte 

Para qualquer parte 

Diversão, balé 

Como a vida quer 

Desejo, necessidade, vontade 

Necessidade, desejo (é) 

Necessidade, vontade (é) 

Necessidade 
 

1. A letra de uma música tem algumas semelhanças com um poema. Assim como no poema, a 

letra de uma música é escrita em versos, que são agrupados em estrofes, e algumas palavras 

rimam entre si. Responda: 

a) Quantos versos há na música?  

 

____________________________________________________ 

b) Quantas estrofes há?  

 

____________________________________________________________ 

c) Na música, é comum uma determinada estrofe se repetir. Marque no texto a estrofe que 

se repete e quantas vezes 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Que nome recebe a estrofe que se repete em uma música? ________________________ 

              e) Que palavras rimam na música? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na música, assim como na poesia, as palavras costumam ter sentidos diferentes daqueles 

que têm no diaadia. É o que chamamos de sentido figurado. Releia os versos: 

 

“Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê?” 

 
a) Veja abaixo como as palavras sede e fome aparecem no dicionário. Sublinhe as definições 

que melhor se encaixam nos sentidos de cada uma dessas palavras na música. 

           Sede. s.f. 1. Sensação de necessidade de beber água ou líquido similar; 

               2. Fig. forte desejo, cobiça, avidez. 

           Fome. s.f. 1. Grande apetite de comer; 

                            2. urgência de alimentos, miséria; 

                3. Fig. avidez, ambição. 

 

b) Considerando sua resposta na letra “a”, complete a frase abaixo, de acordo com o que 

você entendeu sobre a mensagem da música: 

Além de precisarem de alimento e de bebida para viver, as pessoas também __________ 

__________________________. 

 

3. Nas 3ª e 4ª estrofes, a palavra gente se repete várias vezes. Essa palavra se refere, 

principalmente: 

           (   ) aos compositores que fizeram a música. 

           (   ) às pessoas de um modo geral. 

           (   ) apenas às pessoas que têm fome e sede. 

4. Leia e compare: 

“A gente não quer só dinheiro                                        ” 

Nós não queremos só dinheiro. 
 

a) Nas frases acima houve duas transformações: 

1º O sujeito, A gente, foi substituído pelo ___________________________. 

2º A forma verbal quer, que estava no singular, foi flexionada no ______________. 



 

b) Na primeira frase, o verbo está flexionado no singular, porque o sujeito _____________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

c) Na segunda frase, o verbo está flexionado no plural, porque o sujeito_______________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

CONCLUSÃO: A palavra gente, embora traga a idéia de quantidade (eu + outra(s) pessoa(s)), NÃO está no 

plural, por isso, o verbo que concorda com essa palavra deve estar sempre no singular. 


