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Área de Linguagem

1. Poemas e figuras de linguagem – LÍNGUA PORTUGUESA
Você se lembra: vimos que o poema é criado como se fosse um jogo de palavras; que
é uma das formas de motivar o leitor a descobrir não apenas a leitura corrente, mas
também a buscar outras leituras possíveis; que desperta sentimentos e emoções; que
o poeta faz isso utilizando as palavras e com tudo o que se pode fazer com elas.
Então, dentre estes usos das palavras estão as figuras de linguagem. Nesta semana,
iremos relembrar mais especificamente três figuras: metáfora, personificação e
sinestesia. Elas são figuras muito utilizadas também nos poemas, pois possibilitam a
ampliação de sentidos e de interpretação da escrita poética. Vamos estudar utilizando
três grandes poetas que produzem sua poesia em Mato Grosso: Ivens Cuiabano Scaff,
Lucinda Persona e Marilza Ribeiro. Também utilizaremos conteúdo retirado do portal
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.

Metáfora - é uma figura de linguagem que proporciona um significado diferente
do habitual às construções de frases e textos, muito próxima da comparação,
sem utilizar termo comparativo, ou seja, não há uma comparação explícita, o
termo comparativo fica subentendido. Observe:
Assim como uma serpente, o rio de minha cidade é sinuoso e
ágil. (comparação)
O rio da minha cidade é uma serpente sinuosa e ágil. (metáfora)
Meu pensamento é como um universo vazio. (comparação)
Meu pensamento é um universo vazio. (metáfora)

Personificação ou prosopopeia - É a figura de linguagem que atribui

comportamento humano a elementos da natureza. Observe os versos Meus oito
anos, de Casimiro de Abreu:
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!

Sinestesia - Figura de linguagem que se caracteriza pela combinação de termos

que remetem a diferentes sentidos, ampliando seu significado, remetendo às
nossas sensações auditivas, visuais, que às vezes são tão expressivas que
aguçam o paladar, ou despertam o tato. Observe os versos de Cecília Meirelles,
do poema Recordação:
Agora, o cheio áspero das flores,
leva-me os olhos por dentro de suas pétalas.

Desafios de Língua Portuguesa
Vamos reforçar nosso aprendizado!
Leia os poemas abaixo, sublinhe os versos em que se encontram as figuras de
linguagem e indique qual foi utilizado pelo(a) poeta: metáfora, personificação e
sinestesia:

1) A hora solar

Cuiabá é
solares.

povoada

pelos

deuses

A hora do meio-dia
É a capital do astro-sol
se contorce incandescente.
território que explode
É o instante em brasa,
numa risada tórrida, debochada.(...)
um parto de fogo
no espaço denso de luz,

2)

Em trânsito

Pelo celular você comunica
Fui!
E esta avenida não tem acostamento
O sinal fechado passa batom
no asfalto escuro noturno molhado
O sinal aberto é uma inutilidade
(Ivens Cuiabano Scaff, Asas de Ícaro, Entrelinhas)

(Marilza Ribeiro, Cantos do Sol, livro sem
editora e ano de publicação)

3) SOPA
Os ossos
perderam cálcio e densidade.
Sem resistência meio inclinada,
ela se entrega à sopa escaldante
ao aroma errante
aos vapores fatídicos que se espalham
de uma fonte de verduras
junto ao rosto
de tal modo que embora
brilhe o sol nos longe do horizonte
escuras nuvens se formam
nas latitudes mais próximas
do coração
Lucinda Persona (Sopa Escaldante,2001)

Agora você pode pesquisar outros exemplos, você poderá encontrar em outros
gêneros, como por exemplo: em músicas, crônicas, em textos jornalísticos,
propagandas.

2. Proverbs – LÍNGUA INGLESA
Um provérbio, também chamado de ditado popular, é uma frase simples,
curta e que transmite ensinamentos retirados de experiências de vida, ou seja,

transmite conhecimentos da sabedoria popular e uma verdade baseada no senso
comum. Exemplos de provérbios:

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
À noite, todos os gatos são pardos.
Gato escaldado tem medo até de água fria.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.

Os provérbios são de fácil memorização e repetição, geralmente com ritmo
e rimas. São, maioritariamente, antigos e de autores anônimos. Alguns provérbios
existem em mais de um idioma, porque as pessoas os emprestam de línguas e
culturas semelhantes:

Make a storm in a teacup. Fazer tempestade em um copo d’água.
After the storm comes a calm. Depois da tempestade vem a bonança.
Not all that glitters is gold. Nem tudo que reluz é ouro.
Do not judge by appearances. Não julgue pelas aparências.
Hurry is the enemy of perfection. A pressa é inimiga da perfeição.
There's no smoke without fire. Onde há fumaça há fogo.
A word to the wise is enough. Para o bom entendedor, meia palavra basta.
The early bird catches the worm. Deus ajuda quem cedo madruga.
Better late than never. Antes tarde do que nunca.
The grass is always greener on the other side. A grama do vizinho é sempre
mais verde.

Desafios de Língua Inglesa
1) Leia o texto abaixo e classifique as afirmativas como Verdadeiras (V) ou Falsas
(F).
We have some popular proverbs here in Brazil that are similar to popular
proverbs in English, with the same meaning and vocabulary. On the
otherside, many proverbs may have similar meanings but completely
different vocabulary to the same corresponding in Brazil.
( ) Alguns provérbios populares no Brasil são similares a provérbios populares
em inglês.
( ) Alguns provérbios populares em português possuem o mesmo significado e
vocabulário de provérbios em inglês.
( ) Dos provérbios brasileiros, nenhum possui correspondente em língua inglesa.
( ) Alguns provérbios do Brasil possuem correspondentes em inglês com o
mesmo significado, mas com vocabulário completamente diferente.

2) Alguns provérbios possuem correspondentes em várias línguas,
mantendo-se o mesmo sentido, porém utilizando vocabulário que pode
variar. São palavras diferentes empregadas para transmitir a mesma
mensagem.
Observe abaixo alguns provérbios em português e a sua versão em inglês.
Faça a tradução literal das palavras em inglês.
a) Uma mão lava a outra.
Scratch my back I will scratch yours. = Coce as minhas costas e eu coçarei
as suas.

b) De grão em grão a galinha enche o papo.
Little by little the bird builds its nest. = De pouco em pouco, o pássaro
constrói seu ninho.

c) Chovendo canivetes.
It’s raining cats and dogs. =
_______________________________________________
d) Pimenta nos olhos dos outros é refresco.
Everything is funny as long as it is happening to somebody else. =
__________________________________________________________________
e) Quem não chora não mama.
The squeaky wheel gets the grease.=
_________________________________________
f) Os melhores perfumes estão nos menores frascos.
Good things come in small packages. =
_____________________________________

3) Numere a segunda coluna conforme o provérbio em inglês da primeira:
a) Barking dogs seldom bite.
b) All good things must come to an
end.

( ) Em terra de cego quem tem um
olho é rei.

c) He who laughs last, laughs best.

( ) Quem ri por último, ri melhor.

d) First appearances are often
deceiving.

( ) Tudo que é bom dura pouco.

e) Among the blind a one-eyed man
is king.

( ) Cão que late não morde.

( ) As aparências enganam.

6) Assista aos vídeos:
Título: Provérbios que todo americano fala
Canal: Gêmeas do Inglês
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6RiyNwO_lMY>. Acesso em
10 junho 2020.

3. Ser e Llamarse – LÍNGUA ESPANHOLA
Esta semana você irá aprender a conjugação dos verbos Ser e Llamarse.
Estes verbos podem ser utilizados para dizer o seu nome, dar informações
complementares sobre alguém ou sobre si mesmo.

Para trabalhar sua

compreensão leitora o texto abordará a importância dos museus, e já que não
devemos sair de casa, preparamos para você uma visita virtual ao museu de arte
moderna do México. Divirta-se!

1- Verbos Ser y Llamarse

Observe alguns exemplos de aplicação:
Yo me llamo Juan y soy profesor.
Ella se llama María y es colombiana.
Pedro y Carlos son ingenieros y viven en Chile.
La ayudante del mágico se llama Katrina.

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

2- Comprensión Lectora
EL PRINCIPAL OBJETIVO DE UN MUSEO

Un museo es un espacio donde conservar, estudiar, aprender y difundir el
Patrimonio (y puedes acompañar este concepto con el nombre que quieras:
cultural, natural, científico…). De ahí que encontremos tipos de museos tan
diferentes: de arte, de arqueología, etnográfico, de ciencias, etc. Porque en
definitiva es cualquier tipo de Patrimonio expuesto, que se quiera conservar y
mostrar.
Uno de los principales aspectos que un museo debe cumplir es el de
difundir pues de nada sirve tener un inmenso patrimonio si al final no se comunica
y sirve para educar a la sociedad. Pero para ello antes se debe investigar el bien
de Patrimonio puesto en valor, asegurar su conservación y posteriormente
interpretar su significado para presentarlo al público y poder explicarlo. Si el
museo no cumple con esta faceta de enseñar el Patrimonio, es un museo que
carece de un aspecto fundamental para su significado.
En definitiva se trata de integrar el Patrimonio en la sociedad y permitir que
la gente lo disfrute, lo entienda y aprenda. Por eso, considero que el museo debe
ser un espacio mucho más interactivo que al que estamos habituados. Y no me
refiero a que todos los museos tengan increíble presentaciones en 3D o que
cuenten con exposiciones de realidad aumentada (que está muy bien) sino en
convertir el espacio museístico en un lugar de intercambio de conocimiento y de
acción. Un museo moderno.
Disponível em: <https://patrimoniointeligente.com/que-es-un-museo/>. Acesso em: 09 jun. 2020.

3- (MAM) Museo De Arte Moderno
El Museo de Arte Moderno (MAM) abrió sus puertas en 1964. Desde
entonces ha sido el lugar donde podemos ver la vanguardia del arte de México. El
tour virtual es extremadamente completo, incluyendo una visita por sus jardines
escultóricos y las salas donde podemos encontrar pinturas como las Dos Fridas de
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Frida Kahlo o algunas de las pinturas y esculturas de Leonora Carrington y
Remedios Varo, dos de las más grandes representantes del surrealismo
mexicano.
Disponível
em:
<https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-ylugares-increibles/>. Acesso em: 09 jun. 2020.

Link para tour virtual: https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-moderno/

Desafios de Língua Espanhola
1) Complete a atividade utilizando os Pronombres Personales e os verbos
Ser e Llamarse.
a) ......... se llama Cristina.
b) ......... se llama Pedro y ........ Mecánico.
c) Yo ………………………Julio y …….. carnicero.
d) Nosotros …………………………Javier y Carmela.
e) ¿Cómo tú …………………………chico?
f) Vosotros …………. de El Salvador.

2) O texto fala sobre diferentes tipos de museus; quais são eles?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Copie o trecho do texto que responde a pergunta: Qual o objetivo de um
museu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

4. Pop Art - ARTE
Olá estudante, vamos conhecer uma forma de arte em que os artistas
desejavam saber sobre de que modo os meios de comunicação influenciaram a
sociedade de massa e de consumo. Vamos falar sobre a Pop Art, movimento
artístico pós-moderno.
Figura 1: O que tornam as casas
de hoje tão diferentes, tão atraentes.

A pop art surgiu em 1952 no Reino
Unido, através de discussões sobre as
implicações da cultura popular de elementos

Figura 1- O que torna
as casas de hoje tão diferentes, tão
atraentes?

de publicidades de massa. Embora a pop art
tenha começado no final da década de 50 no
Reino Unido, o movimento só chegou na
América em 1960.
O termo Pop Art, surgiu associado à
experiência de alguns artistas britânicos que
Imagem 2 - In the Car

Fonte: Wikipédia. (2019)

organizaram uma exposição chamada Isto é o

Amanhã, que divulgava um novo conceito de arte baseado na propaganda e em
outros aspectos da cultura popular contemporânea, e as características dessa
cultura admirada por aqueles artistas. Assim, o termo Pop Art (abreviação das
palavras em inglês Popular Arte), é utilizado para denominar a arte popular.
Com o objetivo da crítica irônica do
bombardeamento da sociedade pelos objetos
de

consumo,

ela

operava

com

signos

estéticos massificados nos anúncios de
publicidade,

história

em

quadrinhos,

desenhos de revista, fotografias, latas de
refrigerante, embalagens de alimentos e
Fonte: Todamateria. (2019)

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

outros itens que serviam de base para as criações artísticas da pop art.
A repetição de uma mesma imagem várias vezes em cores diferentes, vivas
Imagem 3 - Latas de Sopa Campbell

e inusitadas era outra marca desse
estilo artístico, que tentava dar um tom
irônico às mensagens transmitidas pelas
obras.
Pode-se

destacar

algumas

principais características da pop art, tais
como:
Fonte: Flickr. (2017)

Uso

da

técnica silk-screen ou

serigrafia, que consiste na impressão de

texto ou figura em uma superfície com tinta vazada;
- Obras com temas como sociedade de consumo, fama, sexualidade e
industrialização;
- Imagens de personalidades e pessoas de destaque nas obras.
Os principais nomes da pop art no mundo e no Brasil foram os seguintes:
Andy Warhol (1927-1987), Robert Rauschenberg (1925-2008) Tom Wesselmann
Imagem 4 - Carmem Miranda

(1931-2004), Roy Lichtenstein (1923-1997) e
Jasper Johns (1930). E os brasileiros:
Romero Brito (1963), Antônio Dias (1944) e
Claudio Tozzi (1944)
O artista brasileiro Romero Britto, que
mora em Miami, nos EUA, ficou bem
conhecido por seu estilo alegre e colorido, e
por apresentar uma arte pop despojada da
estética clássica e tradicional.
(Texto adaptado) Disponível em:
https://www.historiadasartes.com/nomundo/arteseculo-20/pop-art//. Acesso em: 15 jun. 2020.

Fonte: eBiografia. (2019)

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Sugestão de vídeos
YOUTUBE. Pop Art. Canal vivieuvi. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=qL-G3_c9Evk. Acesso em: 15 jun. 2020.

Desafios de Arte
1 - Com o objetivo da crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos
objetos de consumo, a Pop Art operava com signos estéticos massificados.
Pode-se considerar que os elementos que serviam de base para as criações
artísticas da pop art, são:
a) anúncios de publicidade, HQs, fotografias, embalagens de alimentos.
b) natureza, latas de refrigerantes, caixa de remédio, aula de vídeo.
c) artistas renascentistas, cartazes, outdoor, revistas ilustradas.
d) desenhos de revista, histórias em quadrinhos, modelos vivos.

2 - O artista brasileiro bastante conhecido por ter um estilo alegre e colorido, e por
apresentar uma arte pop, despojada da estética clássica e tradicional, é
_____________________.
3 - Observe a imagem:
Imagem 4 - A série Marilyn Monroe de Andy
Warhol

Com base na observação da imagem, a
representação produzida pelo artista
Andy Warhol retrata o estilo da:
a) Pop art.
b) Op art.
c) Abstração.
d) Art noveau.
Fonte: Wheremilan. (2019)

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

5. Vamos conhecer o Vôlei Sentado – EDUCAÇÃO FÍSICA

Você já ouviu falar na modalidade esportiva de vôlei sentado? Nessa
semana vamos saber como e por quem ele é jogado.
No vôlei sentado, podem competir homens e mulheres que possuam alguma
deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time, divididos
por uma rede de altura diferente e em uma quadra menor do que na versão olímpica da
modalidade. Os sets têm 25 pontos corridos e, o Tie-Break, 15. Ganha a partida a equipe
que vencer três sets.
Veja no infográfico abaixo como é a quadra e algumas regras do vôlei sentado.
Figura 1 - Infográfico

Fonte: Rede do Esporte. (2020).

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Diferente do vôlei olímpico é permitido o bloqueio de saque, mas os jogadores
devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos.
A representação brasileira estreou na disputa dos Jogos Paraolímpicos em
Pequim 2008, apenas com a Seleção masculina, que terminou a competição em 6º lugar.
Em Londres 2012, o Brasil teve representantes nos dois gêneros, com as Seleções
(masculina e feminina) ficando em quinto lugar. O melhor resultado brasileiro veio no Rio
2016, com a conquista do bronze pela Seleção feminina.
Como é feita a classificação dos jogadores?
Os jogadores são divididos em dois grupos, de acordo com o grau de limitação
ocasionado pela sua deficiência. Os com amputações e com problemas locomotores
mais acentuados são classificados como VS1. Já os que possuem deficiências quase
imperceptíveis como problemas de articulações leves ou pequenas amputações nos
membros são classificados como VS2.
Cada equipe só pode contar com dois jogadores da classe VS2 no time. E os dois
não podem estar em quadra ao mesmo tempo.

Desafios de Educação Física

1. Quem pode participar da modalidade do vôlei sentado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Quais jogadores são classificados como VS1 e como VS2?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Unidade
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Área de Matemática

1- Um passeio pela

GEOMETRIA ESPACIAL

Prezados, em nossos estudos até o momento analisamos que as figuras
geométricas espaciais possuem três dimensões (largura, altura e comprimento),
podendo ser classificadas em dois grupos: poliedros e corpos redondos.
Estaremos, neste capítulo, conhecendo os corpos redondos, que no dia a dia
são vistos e empregados em diferentes momentos; desde a bola tão recorrente
nos esportes, aos recipientes produzidos nas indústrias de alimentos para
acomodar produtos que necessitam, por sua vez, de superfícies curvas. Que a
semana seja produtiva e incorporada
com um bom aprendizado. Uma

Figura 1: Corpos redondos

ótima prática acadêmica a todos.
CORPOS REDONDOS
Os corpos redondos são os sólidos
que tem superfícies curvas. A sua
principal característica é o fato de
não apresentarem faces laterais.
Eles também podem ser chamados
de sólidos de revolução, haja vista
que são formados pela rotação de

Fonte: Unsplash

corpos redondos: o cone, a esfera e o
cilindro.

uma figura plana (figura geradora) ao
redor de seu eixo – entenda rotação
como dar uma volta completa. São

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

TIPOS DE CORPOS REDONDOS

Cilindro
O cilindro é formado por duas bases com forma circular, altura e a sua geratriz
(geratriz é a altura em cilindros retos). No cilindro reto, a geratriz forma com a
base um ângulo de 90°. Um cilindro que possui a altura igual ao diâmetro da base
é chamado de equilátero.

Figura 2.1: Cilindro

Figura 2: Cilindro

Fonte: corpos redondos.

Fonte: Unsplash

Cone
O cone, diferente do cilindro, é formado por apenas
uma base circular, possui altura e um vértice, sua

Figura 3: Cone

lateral também é chamada de geratriz. O cone é
classificado como reto quando a altura é perpendicular
ao centro da base, ou seja, a altura forma um ângulo de
90° com a base. Também temos o cone equilátero, isso
acontece quando a secção meridiana é um triângulo
equilátero. A grosso modo, secção meridiana seria
cortar o cone ao meio, dividindo em duas partes iguais.

Fonte: Unsplash

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Figura 3.1: Cone

Esfera
De todos, o mais complicado de se
explicar é a esfera, pois ela pode ser
Figura 4: Esfera
Fonte: corpos redondos

definida como uma forma geométrica
composta por uma superfície curva e
contínua

(ininterrupta),

cujos

pontos

estão equidistantes (mesma distância) de
outro ponto fixo e interior chamado
centro. Exemplos de esferas são: bola,
ou até mesmo os planetas e satélites
naturais no espaço.

Elementos principais sobre a esfera
Centro: é o ponto que fica bem
no centro da esfera.
Raio: Qualquer segmento que
liga o centro a um ponto da
superfície

da

esfera

Figura 4.1: Esfera

Fonte: Unsplash

(ponto

periférico).
Diâmetro: Qualquer segmento
que une dois pontos periféricos

Fonte: corpos redondos.

passando pelo centro

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Curiosidade relacionada com a matemática dos corpos
redondos
O coração não é completamente redondo, nem está situado do
lado esquerdo. Ao contrário daquilo que possamos pensar, o
coração está situado na parte central do tórax, entre os pulmões.
A razão pela qual pensamos que se situa do lado esquerdo do
nosso peito deve-se à sua forma: não é completamente
redondo, pois tem a forma de um cone. A sua ponta, como lhe
podemos chamar, está direcionada para o lado esquerdo das
Fonte: Pinterest.
2020.

costas, por isso é que sentimos melhor os seus batimentos
quando colocamos a mão deste lado do peito. (Adaptado:

danone.pt/pt/saude/tendencias/10-curiosidades-sobre-coracao-humano)

Em nossa próxima unidade, estudaremos os modos de cálculo para
determinação do número de arestas, vértices e faces, áreas e volumes
destas formas geométricas espaciais vistas, poliedros e corpos redondos.
Até lá!

Sugestões de vídeo:
Título: Sólidos geométricos, Parte 1. Disponível em:<
https://www.youtube.com/watch?v=l2bbSC778Wc >. Acesso em: 09 jun. 2020.
Título: Sólidos Geométricos, Parte 2. Disponível em:<
https://www.youtube.com/watch?v=i84zgTRaeoY >. Acesso em: 09 jun. 2020.

Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se tratando,
portanto, de uma redação original.

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Desafios de Matemática
1- Os corpos redondos são vistos em nosso quotidiano através de vários
elementos. A mundialmente famosa bola de futebol, as luminárias, utilizadas em
residências assumindo a forma de cilindros, os cones, dispostos para auxílio na
sinalização do trânsito, são todas exemplificações que se adequam a corpos
redondos.
Sendo assim, defina a principal característica de um corpo redondo, e
exemplifique outras formas que lembrem este tipo de sólido geométrico
utilizados em nosso dia a dia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2- A geometria está nas formas, nos contornos, nas estruturas de
construção de modo geral, e cercam nossa rotina
habitual.

Nestas

condições

de

interpretação e

segundo definições teóricas já estudadas, explique
porque uma esfera não pode ser considerada um
sólido geométrico espacial com vértices e arestas.

__________________________________________
__________________________________________
______________________________________

Fonte: Dreamstime

Figura: Dados gerais do Planeta terra

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O

Planeta

Terra,

também

conhecido

como

mundo,

planeta

azul

planeta

ou

água, tem cerca de
70%

da

sua

superfície coberta
por

água.

existência

A

dessa

substância em seu
estado

líquido,

Fonte: Brasilescola

juntamente com a
presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um
planeta com características únicas. Quanto ao seu formato, corresponde a um
esferoide, tendo seus polos um tanto achatados. (Adaptado de Brasilescola.2020.)
Segundo informações do texto a terra é um esferoide, com destaque para
tabela de dados gerais do planeta, imagem, em que um de seus dados é
definido como diâmetro. Na matemática o diâmetro corresponde a duas
vezes a medida do seu raio. Por meio desta explicação, e a ilustração da
tabela, é possível calcular que o raio do planeta terra, de acordo com seu
diâmetro, será correspondente a:

a) 6378 Km

b) 6800 Km

c) 7400 Km

d) 8200 Km

Km

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

e) 9700

