
 
 Educação de Jovens e Adultos 

Atividades/EJA – Abril/2021         

 

4ª ETAPA  

 

 

 

 

Nome:_________________________________________ 

Data:____/____/_____ 

 

 



 
 

GÊNERO TEXTUAL: CRÔNICAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Vila Romeu de Barros 

 

Odair Rodrigues 

Quando chovia, quem pisasse no chão levava choque. Era um problema resultante de muitas ‘gambiarras’ elétricas 

       Morei muitos anos na rua Bernardino de Campos, 63, nesse conjunto que tinha casas dos 

dois lados: a Vila Romeu de Barros.  

       Eram pequenas casas. Morei na casa 9, ao fundo no lado direito de quem entra. Existia ali 

um pequeno quintal, uma sala com piso de tijolo, um quarto com piso de cimento vermelho e 

uma pequena cozinha com uma extensão em piso vermelho.  

       Naquela época, por estar ao lado dos trilhos da Central do Brasil, apareciam muitos 

escorpiões nas casas. O banheiro ficava do lado de fora, no quintal. Não tínhamos chuveiro; era 

só um cano. Não tínhamos geladeira nem televisão.  

       Só tínhamos um rádio que eu estava sempre ouvindo. Precisava estender um fio na sala, 

como antena, para sintonizar as estações em ondas curtas (rádios de São Paulo e do Rio de 

Querido aluno (a), nesse mês continuaremos estudando as crônicas do 

livro: “Jacareí, Crônicas da Cidade”. A partir desse gênero textual, 

escrito por diversos autores que moram e moraram em Jacareí, 

conheceremos ainda mais sobre a história de nossa cidade.  



 
Janeiro), inclusive a ‘Voz da América’ que mantinha um programa em português direto dos 

Estados Unidos. Eu ouvia todos os dias.  

       No quintal, plantei tomate, alface, chicória, salsinha e um pé de mamão. Antes de varrer a 

sala, minha mãe jogava água aos poucos. Ao varrer exalava um cheiro de tijolo molhado; eu 

achava uma delícia.  

       Nossa diversão de garotos era brincar com os escorpiões. Tínhamos uma vizinha que na 

época junina trazia fogos diversos para nós e dentre eles o buscapé, que anos mais tarde foi 

proibido.  

       Nós colocávamos o buscapé numa tábua voltado na direção da entrada da vila e pingávamos 

fogo. Era correria para todo lado para escapar do artefato que seguia a esmo rente ao chão para, 

no fim, explodir. Éramos muito felizes.  

       Quando chovia, quem pisasse no chão da vila levava choque. Era um problema resultante 

de muitas ‘gambiarras’ elétricas. Jogávamos bolinhas de gude. Pega-pega...  

       Minha mãe trabalhava na Germade, hoje Gates. Quando ela saía, às 10 da noite, eu ia de 

bicicleta buscá-la. Em noites limpas, eu colocava uma cadeira no quintal e ficava vendo o céu de 

Jacareí. Maravilha! Quantas estrelas, cometas...  

       Avião pelos ares passava muito pouco, mas toda chegada de trem, na estação, lá estava eu 

olhando o movimento e sonhando. Depois, fui trabalhar num posto de gasolina no retão do 

Parateí na Rodovia Presidente Dutra. Um dia, me ligaram. Minha mãe havia tido um derrame 

cerebral. Ela morreu. Já não tínhamos, pai havia cinco anos. Desmanchado nosso lar, cada irmão 

foi para a casa de um parente. Eu tive de vir para São Paulo onde vivo até hoje e de onde escrevo 

estas memórias.  

       Porém, aquela vila ficou gravada na minha mente; quantos momentos felizes, quantos 

sonhos. Tudo acabou, mas Jacareí está lá e, apesar de eu estar cuidando 24 horas por dia de 

minha esposa que sofre de Alzheimer e Parkinson, espero um dia poder voltar.  

       Deixo aqui um pouquinho da minha história vivida na então pequena cidade da qual jamais 

esquecerei. 

 

 INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  

 

1) Qual é o principal assunto do texto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
2) Quem escreveu essa história? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Releia o trecho a seguir: “Morei muitos anos na rua Bernardino de Campos, 63, nesse 

conjunto que tinha casas dos dois lados: a Vila Romeu de Barros. Eram pequenas casas. 

Morei na casa 9, ao fundo no lado direito de quem entra...” 

Quais lembranças você tem da rua em que morava quando criança? Escreva-as aqui: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4- Nos três primeiros parágrafos da crônica, o autor descreve a vila e a casa onde viveu. De 

acordo com esses parágrafos responda: 

a) Você sabe o que é uma vila?  Já morou numa vila? Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 
b) Você já morou ou conhece alguém que more em uma casa com as características da casa 

descrita? Explique. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

c) Assim como o autor, faça uma breve descrição da casa onde você mora atualmente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Assinale com um “x” a alternativa que apresenta as informações, em sequência, 

apresentadas no terceiro parágrafo: 

 

(   ) trilhos da central do Brasil, apareciam escorpiões, uma cozinha pequena, piso 

vermelho, sem chuveiro. 

 

(   ) trilhos da central do Brasil, apareciam escorpiões, o banheiro do lado de fora, sem 

chuveiro, não tinha nem geladeira nem televisão. 

 

(   ) trilhos da central do Brasil, não tinha nem geladeira e nem fogão, morei na casa 9, 

quintal, só tinham um rádio. 

 

e) O autor nos revela, que nessa época não tinha televisão nem geladeira. Como você acha 

que eram armazenados e preparados os alimentos, para não estragar? Pesquise a respeito, 

converse com seu (sua) professor (a) e colegas a respeito e registre abaixo, com suas 

palavras, o que você descobriu. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  



 
 

f) No texto a mãe jogava água aos poucos antes de varrer o chão da sala, na sua opinião por 

que ela fazia isso? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

g) Segundo o texto quais eram as brincadeiras da época? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 h) Relate quais eram as brincadeiras de sua infância: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________   

i) Você acredita que nos dias atuais as crianças conheçam todas essas brincadeiras? 

Explique. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

j)  No texto, o autor nos revela que quando chovia, quem pisasse no chão da vila levava 

choque, qual era o motivo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5- Observe que na crônica, logo na primeira linha, o autor fala o número de sua casa. 

Observe a sequência dos números das casas daquela rua e escreva o número das outras 

casas que faltam. 

  

 49 – 56 – 63 – ______- ______ 

 



 
6- Você acredita que é possível fazer um projeto da casa a partir da leitura dos três primeiros 

parágrafos do texto? Vamos tentar! Projete a casa de acordo com as descrições do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

7- Você já ouviu falar em Planta Baixa? Sabe o que é? Converse com seu (sua) professor 

(a) e colegas de classe a respeito, principalmente se houver algum pedreiro em sua sala 

de aula. 

 

https://entendaantes.com.br/o-que-e-planta-baixa/ 

“A planta baixa é um desenho técnico em escala que mostra as paredes e cômodos de uma 

estrutura como se fossem vistos de cima. A representação é feita a partir de um corte 

imaginário à altura de 1,50m do piso. Esta medida é utilizada pois é capaz de abranger as 

aberturas de portas e janelas, por exemplo.  

A planta baixa pode representar um edifício inteiro, um andar de um prédio ou um quarto 

individual. O desenho é um dos documentos mais importantes de um projeto arquitetônico e é 

essencial para projetar ou construir uma casa.”  

https://entendaantes.com.br/o-que-e-planta-baixa/ 

https://entendaantes.com.br/o-que-e-planta-baixa/
https://entendaantes.com.br/o-que-e-planta-baixa/


 
8- Observe a imagem da planta baixa a seguir: 

 

https://br.pinterest.com/pin/741616263620872698/ 

Para elaborar um projeto é necessário fazer inúmeros cálculos desde a quantidade de cômodos 

que a casa vai ter, o tamanho de cada cômodo, o tamanho do terreno, quanto do terreno vai ser 

utilizado para a construção, para a área de lazer, enfim...tudo tem que estar no papel para que o 

cliente consiga visualizar como sua casa vai ficar e aprovar o início da obra. Nessa atividade, 

vamos observar a planta uma planta baixa e algumas figuras com as medidas de cada lado. 

Assim, iremos aprender a calcular o seu perímetro. 

https://br.pinterest.com/pin/741616263620872698/


 
 

 

 

 

Perímetro é a soma das medidas dos lados: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

a) Sabendo-se as medidas de todos os lados da planta baixa a seguir, o perímetro 

desse apartamento é de:

 

                                                                                             (imagem adaptada da internet) 

(   ) 25.60 m 

 

(   ) 24 m 

 

(   ) 25.3 m 

 

b) Agora é com você, calcule o perímetro da figura abaixo: 
 

 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____+_____+_____+_____=_____ 

( 
 



 
 

9- Na atividade anterior, calculamos o perímetro, agora vamos calcular área. Veja o exemplo: 

 

 
 

 
 

 

Quando falamos em cálculo de perímetro, devemos pensar em soma (contas de mais), já para 

calcular área, pensaremos em multiplicação (contas de vezes), Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a) Calcule a área e o perímetro das figuras abaixo; 

 
 
         
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

\\ 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10-  Para reproduzir o quarto citado no texto, foi necessário fazer um orçamento dos materiais 

que serão utilizados. Observe esse orçamento. 

Produto Unidade Valor 

Tijolo Unitário  (um) R$2,00 

Areia Metro cúbicos ( m³) R$120,00 

Cimento  Saco 50 quilogramas (kg) R$35,00 

Ferro 10 milímetros de diâmetro (mm) R$60,00  

Piso Metro quadrado ( m²) R$25,00 

Argamassa Saco 20 quilogramas (kg) R$15,00 



 
 
 

a) Qual item da tabela possui maior valor? 
 
 

 
b) Quais materiais são vendidos por quilogramas (kg)? 

 
 

 
c) Será utilizado 3m³ de areia. Qual valor pagarei no total da areia? 

 
 

 
 
 

d) O construtor calculou a quantidade de tijolos e chegou ao resultado de 600. Considerando 

o valor da tabela, quanto gastarei para comprar essa quantidade? 

 

 

 

 

 

e) Considerando que o quarto tem 9m², qual valor que pagarei pelos pisos? Sem considerar 

o rodapé. 

 

 
 
 
 
 
 

11-  Relacione o valor, por extenso ao material correspondente, utilizando os números que os 
identificam 

 
1- Dois reais      (   ) piso  

 
2- Trinta e cinco reais     (   ) cimento 

 
3- Cento e vinte reais     (   ) argamassa 

 
4- Quinze reais      (   ) ferro 

 
5- Sessenta reais      (   ) tijolo 

 
6- Vinte e cinco reais     (   ) areia 

 



 
 

VOCÊ SABIA? 

Para representar a unidade de medida de massa, usamos o kg, porém, na 

hora de escrever a palavra, usamos o quilograma. 

Quilograma é uma palavra de origem grega (khílioi), que significa mil. Assim, 

sua formação acontece por meio da composição por justaposição, onde dois 

termos se unem em uma só palavra. Desse modo, “quilo” (mil) mais “grama”, 

resulta em quilograma, significando “mil gramas”. 

Veja o exemplo: 

 

1 quilo = 1 quilograma= 1kg= 1000 g= 1000 gramas 

 

 
 

A crônica fala do quarto, logo pensamos em um formato de cubo ou paralelepípedo. E se 

pudéssemos planificá-lo?   

A planificação de sólidos geométricos é muito útil para o cálculo da área e também para a 

criação de moldes para realizar a montagem desses sólidos. Os principais sólidos são o 

cubo, o paralelepípedo, o prisma, a pirâmide, o cilindro e o cone. Existem diferentes formas de 

planificação de um sólido, que é a representação em duas dimensões. Para montar um dado, 

por exemplo, precisamos construir, o molde desse dado, ou seja, a sua planificação. 

O que é planificação? 

 

 
FONTE: https://escolakids.uol.com.br/matematica/planificacao-de-solidos-geometricos.htm 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/formas-geometricas.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/formas-geometricas.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/planificacao-de-solidos-geometricos.htm


 
12-  Conforme o texto acima, podemos planificar as figuras geométricas o exemplo acima é 

o cubo, vamos descobrir o nome de outras formas? 
Assinale a alternativa que você, por conhecimento prévio, estima ser o nome correto da figura. 
 
 
A)        (   ) Pirâmide 
 
       (   ) Paralelepípedo  
 
       (   ) Esfera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  
 
 
       (   ) Pirâmide 
    
       (   ) Cubo 
 
       (   ) Paralelepípedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C)  
    
 
       (   ) Cone 
       
       (   ) Cilindro 
 
       (   ) Pirâmide 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
D)  
 
       (   ) Cilindro 
 
       (   ) Cone 
 
       (   ) Paralelepípedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13- Agora que já descobrimos os nomes das figuras, vamos descobrir suas planificações. 
Assinale a alternativa que corresponda com as planificações. 
 
A)  
 
      (   ) Cilindro (   ) Cone (   ) Pirâmide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  
 
      (   )  Cubo  (    ) Cone (   ) Pirâmide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
C)  
 
                 (   )  Cilindro  (    ) Cubo    (   ) Pirâmide 
       
 
 
 
 
 
 
D)  
 
                 (   )  Cilindro  (    ) Paralelepípedo    (   ) Pirâmide 
 
   
 
 
       
 
 
 
 

 

O trecho da crônica onde diz: ”Nós colocávamos o buscapé numa tábua voltado na direção 

da entrada da vila e pingávamos fogo”. O buscapé (também conhecido como cometinha, apito 

com vara ou foguetinho de vara) é um tipo de fogo de artifício similar a um foguete de vara, 

porém em um tamanho reduzido. São muito comuns devido ao seu preço e efeitos variados como 

apitos, rastros traçantes, tiro ou crackling, também existem variedades de busca-pés sem vara, 

que consistem em tubos que soltam fagulhas e são muito utilizados nas guerras de espada na 

região nordeste do Brasil. 

O termo busca-pé surgiu devido a muitos destes foguetes serem soltos no chão, voando 

entre os pés das pessoas em festas populares, uma tradição típica principalmente em festas 

juninas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo_de_artif%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foguete_(fogo_de_artif%C3%ADcio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_espadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasil


 
 

De acordo com o site de um fabricante de fogos de artifício 

https://www.fogospiromania.com.br/produtos/rojoes-de-vara/rojao-de-vara/ o busca-pé tem um 

alcance de 50 metros e dependendo do modelo, pode variar o alcance. 

 
 
14- Resolva as situações: 
 

a) Se, ao lançar o buscapé, ele encontrar uma ladeira e ainda rolar mais 19 metros, além 

do alcance indicado no texto, qual será a distância total percorrida pelo foguete? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Um buscapé de maior potência, pode percorrer 5 vezes a distância do buscapé do texto. 

Ao lançá-lo, quantos metros de alcance ele atingirá? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Se o alcance do buscapé da atividade anterior for multiplicado por 4, teremos uma 

quantidade em metros. Resolva a multiplicação e converta essa medida em quilômetro. 

Qual será essa medida? 

 

 

 

 

 

https://www.fogospiromania.com.br/produtos/rojoes-de-vara/rojao-de-vara/


 
 

d) Em lojas de materiais de construção e em obras onde muitos materiais de formas, 

tamanhos, espessuras e pesos diferenciados ficam acumulados, pode acontecer de 

pequenos insetos buscarem refúgio nos vãos que encontram. Dentre eles, alguns 

venenosos também podem se alojar nesses locais, tais como cobras, aranhas, 

escorpiões, etc.  

No texto, o autor cita o aparecimento de um desses insetos que vinham da linha férrea 

próxima a sua casa. Que inseto é esse? O que você sabe a respeito dele? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15-  Atualmente ainda encontramos desses aracnídeos em nossa cidade? Você já ouviu falar 

sobre isso? Onde? Converse com seu (sua) professor (a) e colegas de sala a respeito. 

 

16-  Veja a notícia abaixo: 

Creche em Jacareí é fechada por infestação 

de escorpião 

Unidade funciona dentro do EducaMais e o fechamento foi 

anunciado pela direção nesta segunda-feira (11). Prefeitura 

informou que faz ações para o combate ao animal e que não 

há prazo para que as aulas sejam normalizadas no local. 

Por G1 Vale do Paraíba e Região 

12/03/2019 10h40  Atualizado há um ano 

     

 



 

 

Unidade fica no EducaMais e há mato no entorno — Foto: Laurene Santos/TV Vanguarda 

Trinta e três crianças foram transferidas depois que uma creche em Jacareí foi fechada por causa 

da infestação de escorpiões. A unidade funciona no EducaMais Jacareí e o fechamento foi 

anunciado pela direção nesta segunda-feira (11). A prefeitura informou que faz ações para o 

combate ao animal e que não há prazo para que as aulas sejam retomadas no local. 

A unidade atende a região do Parque dos Sinos. Segundo os pais, eles levaram os filhos nesta 

segunda-feira (11) para a aula e foram atendidos normalmente, até que no meio do dia foram 

acionados para uma reunião emergencial. 

Um dos pais conta que a direção informou que foi constatada uma infestação de escorpiões e 

para a segurança dos alunos, a unidade deveria ser esvaziada. As crianças seriam transferidas 

para outras unidades até que fossem adotadas as medidas para garantir a segurança dos alunos. 

Ao longo do ano, segundo a prefeitura, foram encontrados três escorpiões na unidade que atende 

33 crianças. Em toda a cidade, desde 2017 foram registrados 36 casos de picada de escorpião. 

Este ano, não houve registros de vítimas de escorpião. 

 

Outro lado 

Segundo a prefeitura, os alunos foram transferidos para outras creches nos bairros Jacarezinho, 

Centro, Jardim Primavera e Villa Branca. 

Por nota, a gestão ainda alegou que a região onde fica a unidade é considerada de 

vulnerabilidade e vai permanecer fechada até que “sejam realizadas todas as ações que irão 

garantir, definitivamente, a segurança das crianças e dos funcionários”. 



 
A gestão informou que uma empresa foi contratada para a coleta do animal e que vai fazer 

melhorias para evitar novas aparições, como reforço nas telas. Apesar disso, não há um prazo 

para que as aulas sejam restabelecidas na unidade. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/03/12/creche-em-jacarei-e-fechada-por-infestacao-de-escorpiao.ghtml 

 

a) Essa notícia é de que ano? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Quais providências foram tomadas para tentar resolver a situação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Você conhece alguém que já foi picado por escorpião? Qual providência deve ser 

tomada ao ser picado? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

d) Quais são as medidas preventivas para evitar a presença e proliferação de 

escorpiões? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) O que podemos fazer para evitar esse tipo de acidente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/03/12/creche-em-jacarei-e-fechada-por-infestacao-de-escorpiao.ghtml


 
 

17-  O texto nos relata sobre uma lembrança da pequena plantação no quintal de sua casa... 

Era muito comum ter o cultivo de uma horta com alimentos fresquinhos colhidos 

diretamente do pé. 

 

 

https://www.cpt.com.br/cursos-horticultura-agricultura/artigos/saiba-mais-sobre-plantio-de-hortalicas 

 

a) Na sua casa você cultiva algum tipo de horta? Relate abaixo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Com base nessa informação, vamos falar um pouco sobre alimentação saudável? 

Você tem praticado o consumo de alimentos saudáveis? Qual a importância para 

nossa saúde? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

https://www.cpt.com.br/cursos-horticultura-agricultura/artigos/saiba-mais-sobre-plantio-de-hortalicas


 
 
 
Alimentação Saudável. 
 

A alimentação saudável é o principal responsável para o organismo ter um bom desempenho. 

O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um 

cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico, quanto para o 

mental. 

Além de ter mais disposição e energia, uma pessoa com a alimentação saudável é menos 

suscetível a ter algumas doenças, como: obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e 

hipertensão. 

 

Como ter uma alimentação saudável? 

Muitas pessoas pensam que uma alimentação saudável é restritiva, mas a verdadeira chave 

para um bom cardápio é a variedade. Nutricionistas indicam que quanto mais cor tiver o seu 

prato, mais benefícios você consome. 

 

Os benefícios da alimentação saudável 

Ao longo da história, os alimentos foram fonte de prevenção e tratamento de doença, ou seja, 

um bom cardápio direciona para uma vida com mais saúde. Além de fazer bem ao organismo, 

uma alimentação saudável age em nossa mente, nos deixando com um melhor humor, mais 

dispostos e concentrados. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 

 Para garantir que todos possam ter uma alimentação saudável, vários profissionais da saúde 

buscam, através de estudos, montar uma pirâmide alimentar completa, com todos os 

alimentos e ações necessárias para nosso bem estar e saúde física e mental. Dentre tantas, 

escolhemos a seguir para apreciação além de um quadro dos nutrientes e suas principais 

funções no organismo: 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


 

 

https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/ 
 

 
                                                      https://www.soescola.com/2016/11/alimentacao-equilibrada-atividades-de-ciencias.html 

 

https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/
http://www.soescola.com/2016/11/alimentacao-equilibrada-atividades-de-ciencias.html
http://www.soescola.com/2016/11/alimentacao-equilibrada-atividades-de-ciencias.html


 
 

Uma alimentação variada é importante. É preciso comer um pouco de alimentos de cada um 

desses grupos. Se você não gosta de algum alimento, se ele é difícil de ser encontrado ou é 

caro, é só escolher outro. Mas é importante que seja do mesmo grupo. 

Aprendemos a andar, a correr, a nadar, a ler e a escrever. Alimentar-se bem é coisa que a 

gente também aprende! 

18-  Seguindo as orientações da pirâmide alimentar e do quadro acima, monte junto aos seus 

colegas de sala e professor (a), um cardápio saudável para cinco dias com as principais 

refeições do dia. Vamos lá!! (Sugestão: o professor montará o cardápio junto aos alunos 

utilizando recursos diversos) 

Dias da semana 

Refeições 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Café da manhã      

Almoço      

Café da tarde      

Jantar      

(Sugestão: conversar a respeito dos alimentos que são de alto custo e/ou que não são agradáveis ao 

paladar e fazer um levantamento dos que poderiam substituí-los) 

19-  A alimentação saudável nos proporciona saúde e bem estar. De acordo com as atividades 

anteriores, pesquise alimentos que combatem ou previnem as doenças que foram citadas 

na crônica completando o quadro: 

Doenças Alimentos que combatem ou previnem 

  

  

  



 
 

20-  No texto, o autor fala a respeito de alguns problemas de saúde. De acordo com o que está 

escrito assinale a alternativa correspondente: 

 

 

a) É uma doença que provoca degeneração de células do cérebro, causando demência e 

provocando sintomas como perda de memória progressiva, dificuldade em raciocinar e 

falar, além de conhecer objetos e as suas funções.   

 

(   )  Derrame cerebral 

(   )  Alzheimer 

(   )  Parkinson 

 

 

b) É uma doença progressiva que afeta principalmente o cérebro, sendo caracterizada por 

tremores, dificuldade para se movimentar e prejuízos na coordenação motora. 

 

(   )  Derrame cerebral 

(   )  Alzheimer 

(   ) Parkinson   

 

 

c) A hemorragia cerebral é um tipo de acidente vascular cerebral (AVC), em que ocorre 

sangramento ao redor ou dentro do cérebro por conta do rompimento de um vaso 

sanguíneo, geralmente uma artéria do cérebro. 

   

  (   )  Derrame cerebral 

  (   )  Alzheimer 

  (   ) Parkinson 

 

 

 



 
21-  O autor não fala em que década morou na vila Romeu de Barros, mas nos deu algumas 

dicas preciosas no quarto parágrafo. Após descobrir essas dicas e pesquisá-las, assinale 

abaixo, a década que você acredita que o autor morou na vila: 

 

(Orientar os alunos a pesquisarem o surgimento da TV e geladeira no Brasil) 

 

(   ) Entre as década de 1920 e 1930. 

(   ) Entre as décadas de 1950 e 1960. 

(   ) Entre as décadas de 1980 e 1990. 

 

22-  Vamos ler esse trecho do livro e responder as questões: 

“Só tínhamos um rádio que eu estava sempre ouvindo. Precisava estender um fio na sala como 

antena, para sintonizar as estações em ondas curtas (rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro), 

inclusive a “Voz da América” que mantinha um programa em português direto dos Estados 

Unidos. Eu ouvia todos os dias.” 

a) Você chegou a ouvir rádio em alguma época da sua vida? Caso sim, quais estações e 

programas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Você já ouviu falar e/ou conheceu alguma rádio de Jacareí? Sabe se ainda existe 

 hoje em dia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

c) Segundo o texto, através de que programa conseguiam obter informações dos Estados 

Unidos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 
d) E hoje em dia, como conseguimos informações do Brasil e do mundo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

23-  “No Brasil, a primeira experiência radiofônica ocorreu em 1922, porém, somente em 1923 

foi instalada a primeira emissora. Até o início da década de 1930, o rádio permaneceu em 

caráter experimental.” 

“As primeiras rádios, por serem financiadas por seus associados, 

eram sociedades ou clubs que tinham como objetivo difundir a cultura e 

promover a integração nacional. É por essa razão que a denominação das 

primeiras emissoras era sempre Rádio Sociedade: do Rio de Janeiro em 

1923; de São Paulo em 1924; ou Rádio Clube: Pernambuco, Paraná, São 

Paulo, sendo estas de 1924.” 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/713-4.pdf 

 

 

a) O que você entende por “difundir a cultura e promover a integração nacional?” Converse 

com seus colegas de sala e professor a respeito. 

 

b) Na atualidade, quais outros meios que existem para difundir a cultura e promover a 

integração nacional? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/713-4.pdf

