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Área de Linguagem

Desafios - Língua Portuguesa
1- Enumere as descrições, associando-as aos seus respectivos memes, identificando-os como
positivos e/ou negativos.

(1)

(2)

(3)

( 3 ) Meme negativo, apresenta conteúdo
preconceituoso e xenofóbico

( 6 ) Meme negativo, incentiva ao uso de
álcool.

( 4 ) Meme positivo, usa o humor para
destacar a importância de seguir orientações
das autoridades de saúde.

(4)

(5)

(6)

( 2 ) Meme negativo, deprecia uma marca em
relação a outra em decorrência do contexto de
uma pandemia instalada.

( 1 ) Meme positivo, inverte
humoristicamente a relação entre homem e
animal.

( 5 ) Meme negativo, apresenta mensagem
discriminatória e racista.
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2- Leia as informações e marque com V (verdadeira) ou F (Falsa). Com base em seu
conhecimento sobre o gênero meme.
1. A finalidade do gênero meme é:
a Os memes são responsáveis por propagar conteúdos
importantes que argumentam a favor de ideias diversas,
influenciando sobremaneira os interesses sociais
b Passar uma mensagem de forma crítica e/ou bem humorada.
c Denunciar desrespeito e irresponsabilidades.
d Apenas fazer sorrir
e Moldar mentalidades e comportamentos de grupos sociais
R: a- V / b- V / c- V / d- F / e- V
2. A definição de meme é:
a O meme é gênero textual caracterizado pela associação de
uma imagem e uma frase, que geralmente significam e
ressignificam o contexto social.
b Associação de uma imagem e texto com o intuito de
transmitir uma mensagem rápida, geralmente com um toque
de humor.
c Os memes são construídos por uma imagem já existente,
retirada de fatos do cotidiano, e um texto que também parte
de outro contexto para se configurar em uma significação
final.
d Os memes contribuem não apenas para gerar humor, mas
também para registar o pensamento humano por meio de
críticas sociais.
e Fotografia preconceituosa.
R: a- V / b- V / c- V / d- V / e- F
3. As principais características do meme são:
a Qualquer indivíduo com conhecimentos básicos de edição
de imagem digital pode, potencialmente, se apropriar de
uma ideia, modificá-la e compartilhá-la.
b Junção entre uma imagem retirada de determinada cena do
cotidiano e um texto extraído de outro contexto.
c Os memes são um gênero digital rico tanto por sua
composição de fácil entendimento (foto ou outro tipo de
imagem acompanhada de um enunciado escrito), quanto por
sua capacidade de abordagem.
d Recriação desvinculada da realidade.
e

Qualquer imagem engraçada que tenha algum texto por
cima.
R: a- V / b- V / c- V / d- F / e- F
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*A proposta de produção do gênero textual fará parte da próxima atividade. Até lá!

Resolução Comentada - Língua Inglesa
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

1. Traduza as palavras em inglês utilizadas para nos referirmos aos parentes.

Male
father
pai
son
filho
brother
irmão
grandfather
avô
grandson
neto
uncle
tio
nephew
sobrinho
cousin
primo
greatgrandfather
bisavô
godfather
padrinho
stepfather
padrasto
father-in-law
sogro
brother-in-law
cunhado
son-in-law
genro
husband
marido

Female
mother
mãe
daughter
filha
sister
irmã
grandmother
avó
granddaughter
avô
aunt
tia
niece
sobrinha
cousin
primo
greatgrandmother bisavó
godmother
madrinha
stepmother
madrasta
mother-in-law
sogra
sister-in-law
cunhada
daughter-in-law
nora
wife
esposa

2. Complete as sentenças abaixo indicando o grau de parentesco entre os personagens, tomando
Bart como referência. Veja os modelos, utilizando o Possessive Case (‘s):
Modelos:
Marge is Bart’s mother.
Herbert is Bart’’s uncle.
1. Maggie is Bart’s ___sister______ .
2. Ling is Bart’s ______cousin_____ .
3. Abraham is Bart’s ____grandfather_____ .
4. Mona is Bart’s _____grandmother____ .
5. Patty is Bart’s ____aunt_____ .
6. Lisa is Bart’s ___sister____ .
7. Selma is Bart’s ____aunt___ .
8. Homer is Bart’s ____fahter_____ .
3. A monarquia do Reino Unido (popularmente conhecida como monarquia britânica) é um
sistema de governo no qual um monarca hereditário é o soberano do Reino Unido e dos seus
territórios ultramarinos. Os termos monarca britânico e monarquia britânica podem também
significar coisas diferentes em diferentes contextos além do Reino Unido. O monarca atual é a
rainha Elizabeth II, que reina desde 6 de fevereiro de 1952. A rainha, o atual herdeiro aparente (o
filho mais velho de Elizabeth, Charles, Príncipe de Gales e conhecido como Duque de Rothesay,
na Escócia), o consorte da Rainha (príncipe Philip, Duque de Edimburgo) e o restante da Família
Real encarregam-se de diversas funções públicas, de acordo com as suas posições.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Disponível em: <http://encantosdarealeza.blogspot.com/2011/04/familia-real-inglesa-reunida-para.html>. Acesso em
02 Mai. 2020.

Pesquise o significado da palavra “heredograma”. Em seguida, pesquise sobre o casamento do
Príncipe Harry, ocorrido em 2018, e atualize a imagem a seguir.
Os heredogramas são gráficos utilizados em Genética para expor a genealogia ou pedigree de um
indivíduo ou de uma família. No caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiências
com cruzamentos dirigidos, a determinação do padrão de herança das características depende de
um levantamento do histórico das famílias em que certas características aparecem.
Isso permite ao geneticista saber se uma dada característica é ou não hereditária e de que modo
ela é herdada. Construir um heredograma consiste em representar, usando símbolos, as relações
de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo
que indica as suas características particulares e sua relação de parentesco com os demais.

Disponível em: <https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php>. Acesso em 11 Mai. 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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4. Assista aos vídeos:
Título: Possessive Case – Brasil Escola
Canal: Brasil Escola
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d7oPlZIZ5xU>. Acesso em 18 abr. 2020.
Título: Caso Possessivo: como usar o apóstrofo S
Canal: Tea with Marina
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vyiEqhe-Fc4>. Acesso em 18 abr. 2020.
Título: Kids vocabulary – Family – familiy members & tree
Canal: English Singsing
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ>. Acesso em 18 abr.
2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Resolução comentada – Língua Espanhola

Resolução das atividades de espanhol da quinta semana.
1) Escreva em espanhol o nome de cada profissional
R: Os profissionais que aparecem na imagem são: panadero, juez, médica, camarero, policía,
estudiante, ingeniero y fotógrafo.
2) No primeiro texto há uma oferta de emprego para “Mozo/a de recorrida de basura –
basurero/a”. Que profissão é essa? Qual sua importância para a sociedade?
R: Basurero é a pessoa encarregada de retirar o lixo das ruas. No Brasil utilizamos o termo “gari”
para nos referir a esse profissional. Os garis trabalham para que as cidades estejam diariamente
limpas e em boas condições de habitação. Isso faz com que este profissional seja essencial no
ambiente urbano.
3) Sobre as funções de um camarero, assinale V ou F
R: V, V, V, V e F

Resolução comentada – Educação Física

1. Quais são os benefícios da atividade física para o idoso?
R: Reduz o risco de mortes prematuras, doenças do coração, acidente vascular cerebral, câncer de
cólon e de mama e diabetes tipo II, atua na redução e prevenção de hipertensão arterial e
osteoporose, previne o ganho de peso, promove o bem-estar reduzindo o estresse, ansiedade e
depressão.
2. Quais são os componentes de um programa de exercícios físicos para o idoso?
R: Deve possuir três componentes, como atividades aeróbicas, musculação e flexibilidade.

Resolução comentada - Arte
1 - Com base na leitura do texto, comente o que é arte efêmera. Descreva uma composição efêmera
que possa produzir. (Faça um projeto).
Resposta: É a arte que dura apenas por um curto período de tempo, sendo passageira. É uma forma
ou estilo de arte, especialmente presente na arte contemporânea. Utilizada para denominar
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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instalações, happenings e performances que não têm pretensão de serem perenes e se opõem às
formas mais tradicionais da arte, como a pintura ou a escultura.
2 – O artista italiano Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593), possui uma obra que se caracteriza pela
representação de corpos e rostos humanos compostos com frutas, gravetos, flores, legumes e
outros elementos da natureza. Arcimboldo foi um dos artistas europeus responsáveis pelo
desenvolvimento do gênero da natureza-morta.
De acordo com o texto, o trabalho do artista Arcimboldo é retratado pelo gênero da pintura,
a natureza-morta. Diante disso, é um gênero que se caracteriza pela representação de:
a) objetos inanimados como frutas, flores, porcelanas, entre outros.
b) coisas inanimadas, objetos e paisagens rurais.
c) cenas bucólicas, flores e retratos do artista.
d) autorretratos, frutas e animais de estimação.
Resposta correta: A
Natureza-morta refere-se à arte de pintar, desenhar, fotografar composições que representam
objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro,
garrafas, jarras de metal, porcelanas, dentre outros objetos.
3 - Recortem imagens de alimentos em jornais e revistas como legumes, frutas, peixes e outros.
Selecione as imagens mais interessantes e cole-as numa folha de cartolina montando a figura de
uma pessoa, como na obra de Arcimboldo. Dê um título para suas obras.
Atividade prática. Espera-se que o estudante tenha produzido seu trabalho e aproveitado o
momento para exercer sua criatividade e fazer um pouquinho de arte.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Unidade

4

Área de Matemática

Resolução comentada - Matemática

Observe o gráfico seguinte e escreva quais coordenadas cartesianas representam cada ponto
e sua localização quanto aos quadrantes.

A (2 ; 4 )→X= 2 e Y= 4. 1º quadrante
B (-4; 0 )→X= -4 e Y= 0. O ponto B está
localizado sobre o eixo das abscissas 0X.
C (2; 0)→ X=2 e Y=0. O ponto C está
localizado sobre o eixo das abscissas 0X.
D (-2; 1)→ X= -2 e Y= 1. 2º quadrante.
E (5; 3)→ X=5 e Y= 3. 1º quadrante.
F (1; -2)→ X=1 e Y=-2. 4º quadrante.
G (-3;-1)→ X= -3 e Y=-1. 3º quadrante.
H (-5; 3)→ X= -5 e Y= 3. 2º quadrante.
I (0; 4)→ X=0 e Y= 4. O ponto I está
localizado no o eixo das ordenadas 0Y.
J (5;-3)→ X=5 e Y= -3. 4º quadrante.
K (-5;-2)→ X= -5 e Y= -2. 3º quadramte.
L (0; -1)→ X=0 e Y= -1. O ponto L está
localizado no eixo das ordenadas 0Y.
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Com a correria do dia a dia muita gente acaba se esquecendo de coisas muito importantes,
como por exemplo, cuidar da saúde. Mas quando um problema aparece e precisa de um médico,
nem sempre é fácil conseguir atendimento público gratuito com rapidez. Por conta disso, e
preocupada com essa pandemia do momento, a dona Helena resolveu contratar um plano de
saúde para a sua mãe; para selecionar o melhor plano ela precisou fazer uma pesquisa sobre
os valores e os custos de serviços similares de dois planos de saúde de sua região.
Após catalogar os dados de várias empresas, dona Helena chegou aos seguintes resultados:
Plano 1 – será cobrada uma taxa de R$ 850,00 por mês. Dando direito a quantas consultas
forem necessárias.
Plano 2 – será cobrado o valor de R$ 250,00 para manutenção, e a cada consulta será
cobrado o valor de R$ 100,00, pago no ato da consulta.
Na análise e solução das questões a seguir, chamaremos de "x" o número de consultas, e
"y" o valor total a ser pago.

a) De acordo com essas informações determine a expressão algébrica correspondente ao
plano 1 e ao plano 2.
Resp.: Expressão algébrica do plano 1→ Y= 850,00
Expressão algébrica do plano 2 → Y = 250,00 + 100•X
b) Complete as tabelas abaixo, utilizando as informações dos planos 1 e 2.

c) Agora utilize as tabelas preenchidas dos planos (1) e (2) e, num mesmo plano cartesiano
(sugestão abaixo), faça os gráficos.
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d) Com quantas consultas ao mês o plano 1 e o plano 2 teriam o mesmo valor?
E se a dona Helena utilizar 10 consultas ao mês, qual será o plano mais em conta?
Resp.: Com 6 consultas, pois o valor do “plano 1” não muda, independente do número de
consultas, temos: y = 850.
Calculando o mesmo valor a pagar, na equação do “plano 2”, temos:
250 + 100•X = 850
100•X = 850 – 250
100•X = 600
X = 600/100
X= 6
Obs: No gráfico você pode observar quando as linhas do plano 1 e do plano 2 se cruzam.
Se a dona Helena utilizar 10 consultas ao mês, o plano mais em conta será o plano 1, pois no
plano 2 ela irá pagar R$ 1.250,00.
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