
 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno, você copiar e resolver os conteúdos no caderno. Quem tiver 

impressora poderá imprimir as atividades, sendo assim, não haverá a necessidade de copiar os 

conteúdos, somente resolvê-los e colar a folha no caderno. Não se esqueça de colocar no 

caderno a data em que as atividades foram realizadas. 

 

DATA  27/ 04/ 2020  (2ª Feira)                                                                                     EJA- 9º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE:  

Aprendendo o Brasil 

 

Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão, o tempo todo, 
surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a 
maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, 
de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de 
atração. 

Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos 
capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso 
turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos 
reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, 
das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte 
popular. 

Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de 
autoconsciência e integração de um povo: pessoas de diferentes regiões passam a trocar 
experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande 
variação de valores culturais. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica: todo 
turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a 
conservá-las. 

Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos 
caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. 

 
(Abelardo Junqueira) 

 

1) Identifique o gênero do texto lido. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2) Qual é a ideia central do texto? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

3) O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem: 

(A) “Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil [...]” 
(B) “[...] imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer [...]” 
(C) “[...] capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração.” 
 

4) Grife ou circule no texto dois substantivos e dois verbos.  

______________________________________________________________________________ 

 

5)  Assinale V para (Verdadeiro) e F para (Falso).Na parte “É pena que a maioria dessas riquezas 
ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato [...]”, o autor do texto: 
 
a) (     ) expõe uma opinião.  
b) (     ) emite um alerta.  
c) (     ) faz uma comparação.  
d) (     ) faz uma piada.  
 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Leia os enunciados com atenção e não se esqueça de registrar seus cálculos. 

 

1. Efetue as subtrações abaixo usando os números inteiros. 

a) +10 – 10 = 

b) – 2 – 3 = 

c) – 2 – 2 + 2 = 

d) – 3 – 3 + 5 = 

e) – 10 – 30 + 40 = 

 

2. Efetue as multiplicações abaixo usando os números inteiros. 

a) – 2 x – 3=                    

b) – 15 x + 3 =                          

c) – 2 x+ 3 =             

d) – 2x – 3  x – 1 = 

 



 

3. Quantas moedas de 5 centavos equivalem a R$ 2,50? 

A) 30           
B) 50           
C) 25       
D) 100 

 

4. Quantos segundos há em 1 hora? 

A) 360            
B) 2800         
C) 3600         
D) 600 
 

DATA  28/ 04 / 2020  (3ª Feira)                                                                                     EJA- 9º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE: Descrevendo tudo o que vemos, começamos a dar um sentido pessoal aos elementos 

e às pessoas que nos cercam. Elas também fazem parte do nosso mundo. Ao fazermos isso, 
estamos definindo aquilo que chamamos de LUGAR. Muitas vezes, os artistas expressam o que 

observam através de pinturas.  
 
Observe as pinturas abaixo de Tarsila do Amaral.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Descreva o que você observou nas duas obras e o que elas retratam. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
O Morro da Favela  (1924) – Tarsila do Amaral  

 
O Mamoeiro (1925) – Tarsila do Amaral  



 

 

2) “Desde a sua origem a Terra sempre sofreu mudanças climáticas (...) Entretanto, recentemente 

foram detectados alguns fenômenos provocados pela ação humana que tem alterado o clima no 

planeta bem mais rapidamente do que os acontecimentos transcorridos ao longo da história”.  

 

Sobre as ações humanas na nossa casa, que é o planeta Terra, é correto afirmar, exceto: 

(A) A poluição atmosférica, além de provocar chuvas ácidas e afetar a saúde da população, tem 

também intensificado o efeito estufa, o qual reflete no aquecimento global. 

(B) A expansão urbana altera o comportamento térmico e tem como uma de suas conseqüências 

a formação das chamadas “ilhas de calor” nas zonas rurais onde as temperaturas, em média, são 

mais altas que as das cidades. 

(C) A tragédia em Mariana (MG) provocada pelo rompimento das barragens de rejeitos em 

Samarco em novembro de 2015, além de causar mortes e afetar a população, foi considerada 

destaque mundial em função do volume e da distância percorrida pelo material, bem como dos 

custos ambientais e financeiros. 

(D) As inversões térmicas ocorrem particularmente no inverno, de modo que a camada de ar frio 

permanece embaixo e o ar quente acima e, por conseguinte, a circulação de ar fica bloqueada, o 

que favorece a retenção dos poluentes, como é o caso das áreas urbanas.  

 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: História 

1)  Pesquise sobre a Revolução Industrial, fazendo um registro de 15 linhas sobre o assunto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das fábricas) na época da Revolução 

Industrial, assinale (V) para Verdadeiro e F para (Falso). 



 

 

a)  (      ) Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas, tinham 

um ambiente de trabalho em boas condições.  

b) (    )Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista, podiam se organizar 

livremente em sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam viver de forma digna.  

c)  (      ) Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, o ambiente 

de trabalho apresentava péssimas condições. 

d) (       ) Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, não apresentavam 

problemas de saúde relacionados ao trabalho.  

 

3) Qual das alternativas abaixo aponta uma das principais invenções que foi fundamental para a 

Revolução Industrial? 

(A) Telefone 

(B) Calculadora manual 

(C) Telégrafo 

(D) Máquina a vapor.  

 

 

COMPONENTE  CURRICULAR:  Educação Física 

 

Atividade: Pense rápido e cuidado onde pisa 

Para realizar essa  atividade você vai precisar acessar o link do Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=k9bXdawhsOA. Lembre-se de se hidratar e descansar entre as 

atividades! 

 

DATA  29 / 04/ 2020  (4ª Feira)                                                                                     EJA- 9º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Língua Portuguesa 

Leia com atenção o texto. Em seguida, responda às variadas questões: 

Apelo 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a 
verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência 
por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no 
espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos 
poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui 
beber com os amigos. Uma hora da noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua 
presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda.  

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada − o meu jeito 
de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e 

https://www.youtube.com/watch?v=k9bXdawhsOA


 

elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? 
Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 
Venha para casa, Senhora, por favor.  

 
TREVISAN, Dalton. “Mistérios de Curitiba”. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 

1)  Em “Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na 
conversa de esquina.”, o narrador: 
 
(A) faz uma crítica à Senhora.  
(B) faz uma queixa à Senhora.  
(C) faz uma confissão à Senhora.  
(D) nenhuma alternativa está correta.  
 

2)  No segmento “A notícia de sua perda veio aos poucos [...]”, a expressão grifada poderia ser 
substituída por: 
 
(A ) paulatinamente.  
(B) incessantemente.  
(C) esporadicamente.  
(D) incansavelmente. 
 
3) O narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência da Senhora não fosse sentida, num 
determinado espaço de tempo. Identifique-os. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Na passagem “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos.”, o que o 

trecho  sublinhado exprime? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Na parte “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas 

mastigando.”, os dois-pontos introduzem um fato: 

(A) que explica o fato anterior.  
(B) que contradiz o fato anterior.  
(C) que complementa o fato anterior. 
(D) nenhuma das alternativas está correta.   

 

6) Assinale V para (Verdadeiro) e F para (Falso). 

 

 



 

 

a)  (     )  O narrador encerra o texto com um apelo à Senhora. 

b)  (     )  O narrador encerra o texto com uma ordem à Senhora.  

c)  (     )  O narrador encerra o texto com um conselho à Senhora. 

d)  (     )  O narrador encerra não encerra o texto expressando assim, nenhuma atitude.  

 

COMPONENTE  CURRICULAR:  Matemática 

ATIVIDADE:  Leia os enunciados das questões com atenção e registre suas respostas.  

1. Decomponha cada número em adições numéricas. 

a) 83 = 

b) 657 = 

c) 901 = 

d) 1012 = 

e) 6700 = 

 

2. Determine o valor das expressões numéricas a seguir:  

a) 4 x (32 – 28 : 4) =  

 

 

 

 

b) 32 : (2 x 4) =  

 

 

 

 

c) 25 + (16 + 24 : 6) = 

 

 



 

 

3. Calcule o MMC de:  

a) MMC (24,12) =       b) MMC (18,9)=  

 

 

 

 

 

 

4. Na venda de um tênis de R$150,00 um vendedor obteve uma comissão de R$12,00. Essa 

comissão representa quantos por cento do preço do produto?  

A) 10%        
B) 12%        
C) 8 %        
D) 15% 

 

DATA 30/ 04 /2020  (5ª Feira)                                                                                       EJA- 9º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Ciências 

CRACK    CHAMA    A    ATENÇÃO  PARA  DEPENDÊNCIA  QUÍMICA: 

Especialistas estimam que mais de dois milhões de brasileiros usem a droga, cujo poder 

destrutivo é superior ao da maioria das substâncias ilícitas, devido ao fácil acesso, à alta 

letalidade e precocidade do primeiro uso. (...) 

Disponível em: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/crack-chama-a-atençao-para-dependencia-

quimica.aspx.Acesso em: 7 out.2016. 

 

1) O consumo de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, é um dos mais preocupantes 
problemas de saúde pública no mundo. Produza um texto informativo sobre os efeitos das drogas 
no organismo humano. Identifique o nome da droga e seu efeito. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/crack-chama-a-atençao-para-dependencia-quimica.aspx.Acesso
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/crack-chama-a-atençao-para-dependencia-quimica.aspx.Acesso


 

Leia o texto com atenção. 

     A crise hídrica no Brasil 

 

 

 

 

 

A crise hídrica atinge diversos pontos do Brasil, com destaque para o Sudeste. Os efeitos mais 
profundos são notados no estado de São Paulo. Sem uma perspectiva de recuperação dos 
reservatórios que abastecem a maior região metropolitana do Brasil, a Sabesp, empresa de 
abastecimento, divulgou nos últimos dias que cogita adotar um drástico racionamento. Se 
implantando, serão cinco dias sem água e dois com. O governo de SP também decidiu convocar 
a ajuda de empresas especialistas em recursos hídricos para apresentar propostas de curtíssimo 
prazo para a crise. A reunião deve acontecer nos próximos dias. As prefeituras dos municípios 
mais atingidos também começaram a se organizar em reuniões para pensar em soluções 
juntamente com o governo federal. Porém, a movimentação política é tardia. Segundo esse 
especial sobre a Crise da Água, feito pelo site da Revista Superinteressante, o problema é 
conhecido desde 2004. Uma pesquisa recém divulgada da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, constatou que a atual situação do Sistema Cantareira é 
um problema de governança, acentuado pelas questões climáticas e por sua realidade 
socioambiental. Falta de articulação e diálogo também contribuíram com o colapso do sistema. 
Entre os anos de 2013 e 2014, a mestre e doutora em Ecologia Aplicada, Micheli Kowalczuk 
Machado, conduziu estudos que mostram que atualmente não existe nenhum tipo de mecanismo 
de interação entre as ações das Unidades de Conservação e dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas. “Ações articuladas entre essas organizações são essenciais e cada vez mais 
necessárias para procurar soluções”, afirma. Segundo Micheli, a população deve estar realmente 
envolvida nas discussões, por isso há também a necessidade de elaborar estratégias que 
ampliem a participação e a mobilização social e que trabalhem o diálogo de saberes...  
 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-brasil.htm 

 
A maior parte da água consumida no país vai para o setor de agricultura e para a pecuária (Fonte: GE ATUALIDADES 2º SEMESTRE/2014). 

 

http://super.abril.com.br/crise-agua/ofundodopoco.shtml
http://super.abril.com.br/crise-agua/ofundodopoco.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/files/2015/01/imagem-agua-info.png


 

 

2)  O que é racionamento de água? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) De acordo com seu conhecimento de mundo, por que está ocorrendo a escassez de água em 

nosso país? Cite pelo ao menos um fator relevante para a crise. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Analise o gráfico e responda: 

 

a) Qual  é setor que consome mais água no nosso país? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Qual é o setor que consome menos água no nosso país? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Qual é o segundo maior setor que consome água no Brasil? Por quê?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR:  Inglês 

1) Complete a cruzadinha.  

 

 

 

2 – Order these sentences.  

 

a) TV – did – watch – night – what – program – you – last - ? 

______________________________________________________________________________ 

b) him – yesterday – happened – to – what - ? 

______________________________________________________________________________ 

c) her – break – how – she´- arm – did - ? 

______________________________________________________________________________ 



 

 

d) last vacation. – I – not travel  

______________________________________________________________________________ 

e) Month – my – not study – sister – last  

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as cores e, 

as principais formas são: a monocromia, a isocromia e a policromia.  

- Monocromia: essa é uma harmonia que conseguimos quando utlizamos somente uma cor com 

suas variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. Essas colorações obtidas a 

partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom.  

Pinte a imagem criando uma monocromia. 

 

 

- Isocromia: é outra harmonia conseguida de uma cor e seus matizes. Por exemplo: amarelo 

alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado.  

Pinte a imagem criando uma isocromia.  

 

 



 

 

- Policromia: é a harmonia conseguida através de várias cores.  

Pinte a imagem criando uma policromia.  

 


