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Baseado no que estudamos a respeito do gênero textual “Propaganda”, você deverá, em dupla,
elaborar um texto pertencente a esse gênero sobre alguma temática de grande importância social
(meio ambiente, campanhas de vacinação, combate à dengue, proteção animal, doação de sangue,
campanhas de saúde, etc).
Sua propaganda deverá ter como objetivo principal conscientizar a população acerca do problema
escolhido pela dupla.
Não se esqueça de que a propaganda deve conter, além do texto verbal, imagens, ilustrações e
outros recursos não verbais que colaborem para o seu objetivo.
Se necessário, consulte o seu livro de Produção Textual (Apoema) para relembrar as características
desse gênero.

Orientações:
 A sua propaganda deve estar em tamanho de papel A4 (os trabalhos que não atenderem a esse padrão
não serão aceitos);
 O seu trabalho deve ser feito no computador e entregue impresso ao professor na data indicada;
 O nome da dupla deve estar na parte de trás da folha.

 Todos os exercícios devem ser feitos no caderno, com os devidos desenvolvimentos.
 Os exercícios propostos têm por finalidade: retirar as dúvidas ainda existentes e fixar
os conteúdos trabalhados em sala de aula.

Livro de Matemática:
 Página: 180 - Exercícios: 1, 2 ,3 e 4.


Página: 181 - Exercícios: 2, 3, 4, 7 e 8.
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Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede:

Como era uma expedição dos bandeirantes?
Patrocinados por fazendeiros ou comerciantes, os bandeirantes partiam para
descobrir novas terras, arranjar escravos e descobrir depósitos minerais
Por Roberto Navarro
access_time30 mar 2017, 13h22 - Publicado em 18 abr 2011, 18h24

(Renato Guedes/Mundo Estranho)

Eram viagens arriscadas, e muitas vezes sangrentas, organizadas para explorar o
território brasileiro à procura de riquezas minerais, novas terras e escravos. As grandes
expedições começaram em 1554, tendo como principal ponto de partida a vila de São Paulo de
Piratininga, a atual cidade de São Paulo. A princípio, essas viagens eram chamadas de entradas e
contavam com financiamento e apoio do governo colonial. Já as bandeiras eram empreendimentos
particulares, financiados por fazendeiros ou comerciantes que esperavam lucrar com os resultados da
empreitada. Os motivos que moviam os bandeirantes eram três. Primeiro, a riqueza: comerciantes
endinheirados organizavam bandeiras para descobrir novas minas e depósitos de ouro, prata e pedras
como a esmeralda. Em segundo, a propriedade: fazendeiros financiadores usavam as expedições para
ampliar suas terras, aumentando o território para cultivo ou criação de gado. Por fim, a mão de

3

Caderno de Atividades 2017
obra: muitas viagens tinham como objetivo recapturar escravos fugitivos ou então encontrar
índios que pudessem ser escravizados.
a) Com base no texto responda a afirmação a seguir: “Bandeirantes heróis ou vilões”.
b) Cite quatro consequências da descoberta de ouro no Brasil Colônia.
c) Explique por que o ouro do Brasil foi parar nas mãos da Inglaterra.
d) Pesquise na internet os principais impostos que a coroa portuguesa cobrava sobre o ouro.
e) O contrabando do ouro era frequente. Justifique essa afirmativa com exemplos.

1. "A região do médio São Francisco produziu em 1993 cerca de 52,5 toneladas de uvas. Manga,
melão, goiaba, acerola, banana e limão ampliam o movimento de exportações desta região para
vários países europeus."
(adaptado de "Folha de S. Paulo", 11/ 04/ 93)

a) Quais as características do clima da região do médio São Francisco?
b) Como, apesar dessas características, a fruticultura pôde aí se desenvolver?

2. As inovações tecnológicas possibilitam a modificação do espaço geográfico, como é o caso do
projeto de transposição do Rio São Francisco.
Sobre essa transposição, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
(

) Objetiva solucionar problemas ambientais do semiárido nordestino.

(

) Objetiva aumentar a navegabilidade do Rio São Francisco, com a construção de novas hidrovias.

(

) É necessária porque o semiárido nordestino é desprovido de lençóis subterrâneos.

(

) Pretende sanar a deficiência hídrica de regiões do semiárido, transferindo água para o

abastecimento de açudes e rios menores.
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(

) Retoma as primeiras preocupações com a seca do semiárido nordestino, que remontam ao

período de Dom Pedro II.
3. Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta muitos contrastes, seja em aspectos
físicos, econômicos ou humanos. Com base nessas diferenças, o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) dividiu o país em cinco regiões há cerca de trinta anos. As regiões
identificadas pelo IBGE são as seguintes:
I. Norte

II. Centro-Oeste

III. Nordeste

IV. Sudeste

V. Sul

Analise as seguintes afirmações sobre a divisão regional do Brasil.
(
) É uma região de contrastes nos aspectos naturais, humanos e econômicos. Ela apresenta áreas
chuvosas e áreas de clima semiárido. Além disso, quase um quarto da população vive na miséria,
enquanto uma pequena parcela detém parte das riquezas. Ela contribui muito com a migração para
outras regiões.
(
) É a região mais extensa do país, embora apresente baixa densidade demográfica. Nessa região,
predominam aspectos naturais, floresta densa e heterogênea, clima quente e úmido, rios extensos e
caudalosos, os quais drenam terras geralmente de altitude pouco elevada. Ela equivale a cerca de 60
% do território brasileiro.
( ) Região que corresponde a 6,8 % do território brasileiro, mas é a segunda em importância
econômica. Ela apresenta uma densidade demográfica significativa, com mais de 41 hab/km2. Nessa
região, destaca-se o predomínio de um clima subtropical.
( ) Região mais povoada do Brasil, a qual possui quase 43% da população brasileira e concentra a
maior produção agrícola e industrial do país, assim como a maior rede de transportes. É nessa região
que podemos observar melhor a diversidade espacial resultante do desigual desenvolvimento do país.
(
) Esta região corresponde a quase 19% do território brasileiro. Pouco povoada, apresenta uma
densidade demográfica de 6,8 hab/km2. Foi desbravada nos séculos XVII e XVIII pelos bandeirantes,
que procuravam pedras e metais preciosos. Desde a década de 1960, a região atrai imigrantes por
oferecer grande quantidade de terras a serem exploradas.

4. Observe atentamente o mapa regional do Brasil e assinale com C as corretas e E as erradas.
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(
) O número 5 assinala a região Sul, que apresenta numerosos descendentes europeus, que
mantiveram a cobertura vegetal original e adotaram uma agricultura extensiva e itinerante, voltada
para o exterior.
(
) O número 1 corresponde à maior das regiões e é onde as condições naturais permitiram o
aparecimento de uma mata temperada homogênea, com devastações enormes, apontadas por
satélites.
(
) O número 2 indica a região menos importante e mais pobre da época colonial e que, após a
mineração nela ocorrida, se transforma e passa a atrair até hoje brasileiros de outras regiões.
(
) O número 4 diz respeito à região mais industrializada e urbanizada do Brasil, com destaque
para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro que polarizam o país inteiro.
(
) O número 3 assinala o Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção de Brasília,
mesmo
apresentando condições adversas dadas pela semiaridez e a vegetação de caatinga.

5. Por que a Amazônia é conhecida como um grande trunfo econômico para o futuro brasileiro?

RÉPTEIS, AVES E MAMÍFEROS
Segundo as teorias evolutivas, os répteis formam a primeira classe de vertebrados
verdadeiramente terrestre, pois suas adaptações permitiram que sua vida sobre o continente tivesse início
desde seu nascimento. Essas mesmas teorias também afirmam que os répteis deram origem as aves e
aos mamíferos.
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Responda:
1) Com relação à temperatura corporal, como podemos diferenciar répteis de aves?
2) Explique de que forma o ovo dos répteis colaborou para a sobrevivência no meio terrestre.
3) Escreva três adaptações das aves ao voo.
4) Explique como as aves fazem para eliminar sua urina.
5) Mamíferos são os vertebrados mais evoluídos que conhecemos, escreva três de suas características
exclusivas.
6) Justifique a importância do útero para a evolução dos mamíferos.

 Exercícios de fixação do conteúdo trabalhado a serem resolvidos no próprio livro.
 “Ventana al español 2 (2ª edição)”: página 149.
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