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CIÊNCIAS 

 

 

 

Calor 

Calor é a energia que é transferida de um corpo para outro quando existe uma diferença de 

temperatura. 

Calor também é chamado de energia térmica. 

Existem fontes naturais (que vem da natureza) e artificiais (que são produzidas pelo homem) de 

calor. 

 Fontes naturais de calor: o sol, raio, corpo humano, centro da terra etc. 

 Fontes artificiais de calor: forno, secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa etc. 

 

Com a ação do calor um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico e dilatar. Ao 

receber calor o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando perde calor ele esfria, diminui 

a temperatura. 

O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico cotidianas. 

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a 

utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o 

princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) 

e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 
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Questões  

1) De acordo com o texto, o que é calor? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) De que outra maneira podemos chamar o calor? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Cite algumas fontes naturais de calor: 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4) Cite algumas fontes artificiais de calor: 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5) O que o calor causa nos corpos? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6) Qual a função do termômetro? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7) Leia o quadro abaixo e faça os encaixes devidos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ARTE 

 

 

 

 

GRAFISMO 

Cor e Desenho 

 

 Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=6RH7VTETAzE 

 

 

 

 

 

 

 

Agora desenhe em seu caderno, uma estampa sobre o grafismo. 
 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais 
(lendas, músicas, brincadeiras, culinárias, festividades populares, medicina popular, 
religiosidades, vocabulários e arte local/regional); 
 
(EF15AR25) Conhecer e Valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH7VTETAzE
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GEOGRAFIA 

 

População Brasileira 
 

Historicamente o povoamento do Brasil esteve ligado à expansão marítima europeia e ao tráfico de 

escravos africanos que isso demandou.  

Entretanto, com a proibição do tráfico negreiro em 1850, inicia-se a escassez de escravos para 

trabalharem na lavoura. Esse fato deu início a outros tipos de migração e imigração. 

Em 1930 teve início no Brasil um intenso processo de industrialização e urbanização, no qual o 

sudeste fora a região mais afetada por ter se envolvido precocemente no processo de 

industrialização. Por esse motivo, tornou-se uma região muito populosa. 

Nos anos 50 foi a vez do desenvolvimento urbano, quando cada vez mais pessoas deixam os 

campos para trabalharem nas cidades, sobretudo na região sudeste. Os principais fatores foram à 

industrialização e a construção de Brasília na região centro-oeste a partir da década de 60. 

Nas cidades existiam melhores condições de vida, como saúde e saneamento básico e, 

consequentemente, temos o enfraquecimento da taxa de mortalidade. 

As novas qualidades urbanas e a revolução no campo da medicina geraram um alto crescimento 

vegetativo. Ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da população. 

O Brasil está no quinto lugar entre os países mais populosos, sobrepujado apenas pela China, 

Índia, Estados Unidos e Indonésia. 

Apesar de toda população, temos em torno de 22,4 hab./km2, o que qualifica o país como pouco 

povoado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas 

e contemporâneas. 

 

https://www.todamateria.com.br/regiao-centro-oeste/
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Mapa da densidade demográfica nos Estados brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Clique no link para assistir ao vídeo que dará base para responder à questão 01:  

 https://www.youtube.com/watch?v=sCsfBCsilUk 

 

 

 

 

 

Questão 01- Responda 

a) Quais são os países mais populosos do Mundo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     b) O Brasil é pouco povoado. Por que? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=sCsfBCsilUk
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c) Qual a região brasileira que possui a menor média de habitantes por km²?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Cite alguns dos fatores que contribuíram para a desigualdade na ocupação do território brasileiro. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

INDICADORES SOCIAIS 

 

São medidas estatísticas, usadas para traduzir quantitativamente um conceito social abstrato e 

informar algo sobre determinado aspecto da realidade social, para fins de pesquisa ou visando a 

formulação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. 

Os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo: Ricos 

(desenvolvidos), em Desenvolvimento (economia emergente) ou Pobres (subdesenvolvidos).  

Com isso, organismos internacionais analisam os países segundo a: 

• Expectativa de vida (é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país). 

• Taxa de mortalidade (corresponde ao número de pessoas que morreram durante o ano). 

• Taxa de mortalidade infantil (corresponde ao número de crianças que morrem antes 

de completar 1 ano). 

• Taxa de analfabetismo (corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem 

escrever). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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Taxa de natalidade 

 

 

 

 

Antigamente, no Brasil as famílias tinham muitos filhos.  

Esse indicador representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número 

de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento. Representa a relação 

entre os nascimentos em um ano e o número total da população. 

Essa taxa é calculada a cada mil habitantes e seu resultado é apresentado em permilagem (número 

por mil). 

 

Observe abaixo um exemplo hipotético de cálculo de taxa de natalidade: 

População total do país: 1 300 000 habitantes 

Nascimentos em um ano: 10 000 

Taxa de natalidade: 

10 000 x 1000 = 7,69‰ 

1 300 000               
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O resultado do cálculo acima indica que nascem, no país em questão, aproximadamente 8 crianças 

a cada 1000 habitantes no período de um ano. 

Taxa de mortalidade  

Esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Essa taxa é 

calculada a cada mil habitantes e reflete a relação entre o número de mortos anuais e a população 

total de um determinado lugar.  

 

Observe abaixo um exemplo hipotético de cálculo de taxa de mortalidade: 

População total do país: 5 500 000 habitantes 

Óbitos em um ano: 30 000 

Taxa de mortalidade: 

30 000 x 1000 = 5,45‰ 

5 500 000              

O resultado do cálculo indica que morrem, no país em questão, aproximadamente 5 pessoas a 

cada 1000 habitantes no período de um ano. 
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 Questão 2: Leia o texto e responda as questões a seguir:   

a) Qual a importância dos indicadores sociais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Defina taxa de natalidade e taxa de mortalidade.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 3: Leia o texto e responda as questões a seguir 

             

Tarsila do Amaral: Quadro Operários (1933)  

Operários é um quadro pintado em 1933 por Tarsila do Amaral que representa o processo de 

industrialização do Estado de São Paulo, o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas 

de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas, que começavam a surgir no país no início 

do século XX e tendo seu pico na década de 1930, principalmente nas metrópoles, impulsionando 

o capitalismo e a imigração. 

a) Quem foi o autor do quadro operários e qual ano foi pintado? 

______________________________________________________________________________

b) O que representa o quadro Operários em relação à população brasileira? 

_____________________________________________________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
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LÍNGUA PORTUGUESA 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gênero Textual  

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e análise da linguagem dos slogans 

 

PROPAGANDA 

A Propaganda é o conjunto de técnicas destinadas a influenciar opiniões. É desenvolvida por meio 

de veículos de comunicação e pode ser de ideias, produtos ou serviços. 

Para elaborar uma propaganda, temos de observar os seguintes itens: 

a. Qual é o produto a ser oferecido? 

b. Que linguagem será utilizada? Formal (culta ou padrão) ou informal (coloquial). 

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, à forma composicional 

e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os elementos 

relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração 

etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, 

expressão facial, contato de olho com plateia etc. 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto 

produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação 

-, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades 

textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, 

fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 
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c. Qual é o público-alvo? 

d. Qual veículo de comunicação que será usado? TV, rádio, imprensa escrita (revista, jornal) etc. 

e. Qual slogan* deve ser criado para a propaganda?  

 

   

 

 Assista este vídeo que te ajudará a entender o que é um slogan: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPos7uEsOo 

 

 

 

 

 

 

 

Ao assistir as propagandas apresentadas, observe a construção, o sentido que as palavras 

assumiram dentro do contexto da peça publicitária. Destaque algumas palavras. 

Verifique os significados das palavras no dicionário e estabeleça relações com os sentidos 

empregados nos slogans. 

Atividade 1: 

Assista esta propaganda da marca Parmalat:    

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LYAaCIY_FzE&feature=related 

 

* O Slogan é frase marcante e de fácil memorização que mostra 

as qualidades de um produto ou de um serviço. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPos7uEsOo
https://www.youtube.com/watch?v=LYAaCIY_FzE&feature=related
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a. Que tipo de linguagem foi utilizada no slogan “Mantenha seu filhote forte, vamos lá! Trate 

seus bichinhos com amor e Parmalat”.  Formal ou informal? Que palavra poderia justificar 

a resposta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Por que foram utilizadas as palavras "filhote" e "bichinhos"? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Para qual (quais) público(s) a propaganda é voltada? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Atividade 2: 

Assista esta propaganda.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg 

 

Amiga dona de casa, olhe fixamente para esse delicioso chocolate. 

Toda vez que a senhora sair com o seu filho, vai ouvir a minha voz 

dizendo: "Compre Baton, compre Baton, seu filho merece Baton!" 

 

a. Que adjetivo foi utilizado nessa propaganda? Com que intenção ele foi utilizado? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b. O nome do produto tem o mesmo significado que o cosmético utilizado pela maioria das 
mulheres? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg
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c. Qual é o slogan desse produto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Atividade 3. 

Assista esta propaganda. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_4PSav5Qnmg 

a. Qual é a mensagem passada pela propaganda? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

b.  Qual é o Slogan apresentado pela loja em questão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c. Qual foi a surpresa contida na propaganda? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d. Para qual (quais) público(s) a propaganda é voltada?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 4 

Produza, um vídeo de uma propaganda bem criativa para o produto abaixo, não esqueça do 

slogan. Bom trabalho! 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4PSav5Qnmg
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INGLÊS 

 

Simple 

Present 

Hi there! 

 

Watch the video. Look at the pictures and read the sentences. Each sentence has a missing 

word. (Assista o vídeo. Olhe as figuras e leia as frases. Cada frase tem uma palavra que falta.) 

There are three word choices below the sentence. Choose the correct form of the word to 

complete the sentence. (Existem três opções de palavras abaixo da frase. Escolha a forma correta 

da palavra para completar a frase.) 

Use the Simple Present tense, which is used to describe daily routines and habits. (Use o 

tempo presente simples, usado para descrever rotinas e hábitos diários.) 

 

 Acesse o link e assista ao vídeo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw 

 

 

 
 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EFO7LI04 - GRI) Utilizar os conhecimentos prévios sobre o Simple Present, para formular 
frases orais, enfatizando a rotina.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw
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