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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 

 

 

 

 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 

1. Observe a representação dos sistemas I, II e III e seus componentes. O número de fases em 

cada um é, respectivamente: 

 
Exercício sobre misturas 

I- óleo, água e gelo. 

II- água gaseificada e gelo. 

III- água salgada, gelo, óleo e granito. 

(a) 3,2,6. 

(b) 3,3,4. 

(c) 2,2,4. 

(d) 3,2,5. 

(e) 3,3,6.  

2. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas: 

(a) Água mineral 

(b) Ferro 

(c) Aço 

(d) Salmoura 

(e) Refrigerante 

(f) Gasolina 

(g) Ouro 18 quilates 

(h) Leite 
 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

3.Relacione corretamente as colunas a seguir: 

Coluna I: 

(a) Mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. 

(b) Mistura bifásica formada por três substâncias. 

(c) Mistura trifásica formada por duas substâncias. 

(d) Solução líquida. 

(e) Mistura homogênea constituída por três substâncias. 

 

Coluna I: 

I. água + álcool + areia 

II. vapor de água + gás carbônico + gás oxigênio 

III. sal + água 

IV. água + areia + gelo 

V. álcool hidratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA  

 
PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A Primeira Revolução Industrial corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, período caracterizado 

pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que, posteriormente, espalhou-se pelo 

mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A Primeira Revolução 

Industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista, 

e durou até meados de 1850, quando, então, iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial.  

 

A Revolução Industrial foi dividida em três fases, baseadas nos avanços tecnológicos alcançados e suas 

consequentes transformações. São elas:  

 

→ Primeira Revolução Industrial: de 1760 até meados de 1850;  

 

A Primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Essa fase 

foi caracterizada por diversas descobertas as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso 

técnico e científico e a introdução das máquinas.  

 

Nesse ínterim, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina 

de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor que resultou na mecanização dos processos.  

 

Foi assim que ocorreu a expansão das industrias têxteis, metalúrgica, siderúrgica e dos transportes. O uso do 

carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento.  

 

Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial (da 

manufatura para a maquino fatura), o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado 

consumidor.  

 

Quem estava afrente desse processo e contribuiu para sua expansão foi a classe burguesa que detinha 

recursos e que ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou trabalhadora chamada de 

proletariado, mão de obra barata explorada nas fábricas.  

 

→ Segunda Revolução Industrial: entre 1850 e meados de 1945;  

 

A Segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX e durou de 1850 a 1950. Esse período 

foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da 

Europa, como França e Alemanha.  

 

Muitas descobertas foram importantes para alavancar esse progresso que agora não se restringia somente à 

Inglaterra. Merecem destaque: 
 
a invenção da lâmpada incandescente;  

criação dos meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio);  

avanços na área da medicina e da química, como a descoberta dos antibióticos e das vacinas.  

Além disso, avanços nos processos de utilização do aço foram essenciais para a construção de máquinas, 

pontes e fábricas. No tocante a sua utilização, devemos ressaltar que o aço foi essencial para a construção 

dos trilhos das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de transportes. Ademais das 

ferrovias, o automóvel e o avião foram inventados nessa época.  

 

→ Terceira Revolução Industrial: meados de 1950 até os dias atuais  

 

A Terceira Revolução Industrial começou em meados do século XX, que abrange o período de 1950 e 

permanece até a atualidade. Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia, da 

informática, (com o surgimento de computadores, criação da internet, dos softwares e dos dispositivos 

móveis) da robótica e da eletrônica.  



Na área das ciências merece destaque o desenvolvimento da engenharia genética e biotecnologia, com a 

produção em massa de diversos medicamentos e avanços da medicina.  

 

Embora o uso de outras fontes de energia já tinha evoluído anteriormente, nesse momento, surge a energia 

atômica com o uso de elementos radioativos, especialmente o urânio.  

 

Ainda que a ideia inicial era a geração de energia, o final da segunda guerra mundial (1939-1945) demostrou 

o perigo no uso dos elementos radioativos. Como exemplo, temos o lançamento da bomba atômica no ano 

1945 em Hiroshima e em Nagasaki, no Japão.  

 

Outro importante marco dessa fase foi a conquista espacial, quando Neil Armstrong chegou a lua em 1969, 

revelando a força e as conquistas tecnológicas do seu humano.  

 

Foi, portanto, no período conhecido como Guerra Fria, que a corrida espacial, iniciada em 1957, foi travada 

entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso demostrou ainda mais os avanços nas áreas da tecnologia e 

da produção de armamentos.  

 

Nos avanços da metalurgia, as descobertas químicas foram essenciais para seu progresso. Houve o 

surgimento de novas ligas metálicas que proporcionaram o avanço dos meios de transportes, com a 

construção de naves espaciais e aeronaves.  

 

1- Em que ano e onde teve início a Primeira Revolução Industrial?  

 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2- Cite qual foi o importante marco da Segunda Revolução Industrial coma conquista espacial:  

 
________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INGLÊS 

 

1. Let´s sing and answer the questions! (Vamos cantar e responder as questões!) 

 

 

Skyline Pigeon – Elton John 
 

Turn me loose from your hands 

Let me fly to distant lands 

Over green fields, trees and mountains 

Flowers and forest fountains 

Home along the lanes of the skyway 

 

For this dark and lonely room 

Projects a shadow cast  in gloom 

And my eyes are mirrors 

Of the world outside 

Thinking of the way 

That the wind can turn the tide 

And these shadows turn 

From purple into gray 

 

For just a Skyline Pigeon 

Dreaming of the open 

Waiting for the day 

He can spread his wings 

And fly away again 

 

 

Fly away skyline pigeon fly 

    

 

 

Towards the dreams 

You've left so very far behind 

(repeat) 

 

Let me wake up in the morning 

To the smell of new mown hay 

To laugh and cry, to live and die 

In the brightness of my day 

 

I want to hear the pealing bells 

Of distant churches sing 

But most of all please free me 

From this aching metal ring 

And open out this cage towards the sun. 

 

For just a Skyline Pigeon 

Dreaming of the open 

Waiting for the day 

He can spread his wings 

And fly away again 

 

Fly away skyline pigeon fly 

Towards the dreams 

You've left so very far behind. 

 

 

 

2. A tradução da música está embaralhada, enumere as estrofes na ordem correta.  

 

Pombo do Horizonte 

 
_________ Pois este quarto escuro e solitário 

Projeta uma sombra lançada na escuridão 

E meus olhos são espelhos 

Do mundo lá fora 

Pensando nas maneiras 

Em que o vento pode virar a maré 

E as sombras mudarem 

De roxo em cinza 

 

_________ Por apenas um simples pombo do horizonte 

Sonhando com o aberto 

Esperando pelo dia 

Que ele possa abrir suas asas 



E sair voando novamente 

 

_________Livre-me de suas mãos 

Deixe-me voar para terras distantes 

Sobre campos verdes, árvores e montanhas 

Flores e fontes em florestas 
Para casa, ao longo das raias do horizonte 

 

 

_________ Saia voando, pombo do horizonte, voe 

Em direção aos sonhos 

Que você deixou muito para trás 

Saia voando, pombo do horizonte, voe 

Em direção aos sonhos 

Que você deixou muito para trás 

 

_________ Saia voando, pombo do horizonte, voe 

Em direção aos sonhos 
Que você deixou muito para trás 

Saia voando, pombo do horizonte, voe 
Em direção aos sonhos 

Que você deixou muito para trás 

 

_________  Eu quero ouvir os sinos ressonantes 

Das igrejas distantes cantar 

Mas, acima de tudo, por favor me livre 

Desta aliança de metal dolorosa 

E abra esta gaiola voltada para o sol 

 

_________ Por apenas um simples pombo do horizonte 

Sonhando com o aberto 

Esperando pelo dia 

Que ele possa abrir suas asas 

E sair voando novamente 

 

_________ Deixe-me acordar de manhã 

Para o cheiro do feno recém-cortado 

Para sorrir e chorar, para viver e morrer 
Na claridade do meu dia 

 

3. Qual é a mensagem que a música nos deixa? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  Você acha que “Freedom is everything”? Comente. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA  

 

1. Observe os números que aparecem na reta abaixo. 

 

 
 

O número indicado pela seta é 

 

(A) 0,9.               (B) 0,54.                (C) 0,8.                 (D) 0,55. 

 

 

2. Ao resolver corretamente a expressão -1 - (-5).(-3) + (-4).3 : (-4), o resultado é 

 

(A) -13.                  (B) -2.                (C) 0.                (D) 30. 

 

3. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas, 

que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos 

 

(A) 28 bolinhas. 

(B) 32 bolinhas. 

(C) 40 bolinhas. 

(D) 48 bolinhas. 

 

4. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou 

em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. 

Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. 

 

 
 

Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de 

 

(A) -11 m.                   (B) 11 m.                    (C) -27 m.                      (D) 27 m. 

 



 

HISTÓRIA  

 

1. O que é Imperialismo? 

(a) Política de ocupação territorial e econômica praticada pelas potências capitalistas do Ocidente. 

(b) Política de dominação econômica desenvolvida a partir da exploração da mão de obra dos países 

periféricos. 

(c) Política de dominação econômica a partir da exploração da mão de obra e da matéria-prima. 

(d) Política de ocupação territorial e econômica praticada pela Alemanha durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

2. Como começou a Iª Guerra Mundial? 

(a) O não cumprimento do Tratado de Versalhes pela Alemanha. 

(b) Assassinato do primeiro-ministro francês General De Gaulle. 

(c) Assassinato do príncipe herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando. 

(d) A Revolução Socialista em 1917 na URSS. 

3. Quais blocos e países participaram da Iª Guerra Mundial? 

(a) Inglaterra e Estados Unidos contra Alemanha e Áustria. 

(b) Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos contra Alemanha e Áustria. 

(c) Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos contra Alemanha. 

(d) Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos contra Alemanha, Japão e Áustria. 

4.Quem substituiu a Rússia na guerra? 

(a)Japão. 

(b)França. 

(c)Itália. 

(d) Estados Unidos. 

5. A Primeira Guerra Mundial durou de: 

(a)1910-1919. 

(b)1914-1918. 

(c)1914-1919. 

(d) 1910-1915. 

 

 

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

95% dos jovens brasileiros são religiosos, diz pesquisa 

Daniela Carla/Vilmara Fernandes 

 

Um estudo feito por uma fundação alemã (Bertelsmann Stiftung), em 21 países, mostra que o jovem 

brasileiro é mais espiritualizado do que muita gente imagina. Cerca de 95% dos entrevistados, com 

idade entre 18 e 29 anos, disseram que são religiosos e 91% afirmaram acreditar em Deus. O 

resultado coloca os brasileiros em terceiro lugar no ranking mundial entre os que possuem algum 

tipo de fé. 

 

Mais de 90% acreditam em vida após a morte e outros 74% disseram orar pelo menos uma vez ao 

dia. O resultado do surpreendente estudo chamado “Monitor da Religião” mostra que a devoção 

entre os mais novos está tão em alta quanto entre os mais velhos, uma vez que, com 60 anos ou 

mais, o índice de religiosidade é de 96%. 

 

A pesquisa mostrou ainda que 37% dos jovens se consideram muito religiosos e 35% 

moderadamente religiosos. Foram ouvidas 21 mil pessoas e a fé dos brasileiros só perdeu para os 

nascidos na Nigéria e na Guatemala, onde os índices dos que disseram ter alguma religiosidade 

foram de 100% e 97%, respectivamente (...). 

 

Reencarnação – A universitária Janaína Rodrigues, 27 anos, é um exemplo de jovem aberta a 

crenças de linhas bem diferentes. “Sou católica desde que nasci, acredito em Deus e em Nossa 

Senhora, mas também em reencarnação. Muito do que o Kardecismo anuncia faz sentido. Também 

acredito em horóscopo, porque as previsões sempre se encaixam nas coisas que acontecem comigo” 

 

Para o teólogo e professor de Filosofia da Faesa – ES, Vitor Nunes Rosa, esse tipo de 

comportamento é cada vez mais comum e não torna a religiosidade dos jovens menor. “A maioria 

das pessoas não distingue o que caracteriza uma religião. Buscam o que lhes dá conforto, não 

importa onde. O ponto comum é dizer que acreditam em Deus. Depois buscam em diversos credos 

o que avaliam ser melhor”, destaca.  

 

Juventude até no modo de viver a fé – Dogmas, rituais, valores morais, regras mais severas. Nada 

disso é levado em conta quando o jovem busca sua religiosidade. O que fala mais alto é a sua 

devoção e a forma que ele encontra de expressá-la. “Uma escolha é feita e o jovem, quando 

despertado para ela, passa a compreender a importância de se viver dentro de certos princípios”, 

observa Abílio Rodrigues, presidente da Associação de Pastores Evangélicos de Vitória (...). 

 

Sentido à vida – É uma atitude típica da idade, lembra a pastora da Igreja Batista da Restauração, 

Sandra Rodrigues, uma fase em que a busca por um sentido para a vida é grande, em que se deseja 

ter uma forma de viver mais definida, mas em que ainda há muitos conflitos, alguns até mesmo 

familiares. “É nesse  momento que entram a orientação religiosa, os aconselhamentos, para mostrar 

ao jovem que é possível exercer sua religiosidade, que é possível ser feliz, quando você encontrou o 

que muitos ainda buscam”, acrescenta a pastora. 

(Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/index.php?id=/ 

local/a_gazeta/materia.php&cd_matia=471450). 

 

 

 

 

 



1. Logo abaixo do título do texto, aparecem nomes de duas pessoas. De quem são esses 

nomes? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Complete os quadros buscando informações no 1º, 2º e 3º parágrafos do texto: 

 

Quadro 1 – A respeito da pesquisa 

Nome da pesquisa: Monitor da Religião 

Responsável pela pesquisa: Fundação _________________________________________ 

Objetivo da pesquisa: investigar a religiosidade e a fé das pessoas 

Nº de países pesquisados: ___________________________________________________ 

Nº de pessoas ouvidas: ______________________________________________________ 

Países que mais se destacaram em religiosidade: _______________________________ 

Posição do Brasil: ____________________________________________________________ 

        

 Quadro 2 – Em relação aos jovens brasileiros de 18 a 29 anos 

95% dos jovens são religiosos. 

91% afirmam que ____________________________________________________________ 

Mais de 90% dos jovens acreditam ____________________________________________ 

74% afirmam que ____________________________________________________________ 

3. No texto, a comparação dos dados abaixo foi considerada surpreendente. Observe 

 

96% das pessoas de 60 anos ou mais são religiosas. 

95% dos jovens de 18 a 29 anos são religiosos. 

Também para você, esses resultados são surpreendentes? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. A universitária Janaína Rodrigues é apresentada no texto como “um exemplo de jovem 

aberta a crenças de linhas bem diferentes”. Copie da reportagem um trecho que comprove 

essa afirmação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



5. Segundo a Pastora Sandra Rodrigues, a época da juventude é a idade certa para a orientação 

religiosa. De acordo com ela, qual é a importância da orientação religiosa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


