
 

MATEMÁTICA: Atividade 1-  GRÁFICO: 
 
Questão 1 

a) Foram registrado uma média de 263 acidentes 
b) Na quinta - feira 
c) Na segunda – feira 
d) Uma média de 175 acidentes 
e) Na quinta – feira e no sábado 

 

 

 

 

MATEMÁTICA: Atividade 2  – SITUAÇÕES -  PROBLEMA 

 

RESPOSTA: 

 

1) Mês de maio tem 30 dias. Serão desperdiçados 1380 litros 

2) Maria comprou 3120 ovos 

3) Pedro entregou 2880 tomates 

 

 

 
 

 

MATEMÁTICA: Atividade 3 – TÉCNICAS OPERATÓRIAS 

 

RESPOSTA: 

 

a) 16842 

b) 12768 

c) 2223 

d) 56277 

e) 18216 

f) 336 

g) 325 

h) 254 

i) 5390 

j) 612 

k) 748 

l) 1369 

m) 3526 

n) 1627 

o) 249 

p) 1970 

q) 10397 

r) 11294 

s) 52047 

t) 4642 
 



 

MATEMÁTICA: EXTRA - ATIVIDADE 1-  GRÁFICO: 

 

RESPOSTA: 

 

a) BEATRIZ 

b) CATIA E JOSE 

c) 13 BRINQUEDOS 

d) ELIAS E IVO ( 6 CADA) 

CATIA E JOSE ( 1 CADA) 

 
 

 

MATEMÁTICA: EXTRA -  ATIVIDADE 2  – SITUAÇÕES -  PROBLEMA 

 

RESPOSTA: 

 
1) HÁ NA FAZENDA 128 MAMÍFEROS. 
2) ANTONIO FICOU COM 169 CHAVEIROS. 
3) SOBRARAM 60 LARANJAS. 
4) DONA MARIA TEM 10 ANOS A MENOS QUE O SEU MARIDO. 

 

MATEMÁTICA: EXTRA -  ATIVIDADE 3 – TÉCNICAS OPERATÓRIAS 

 

RESPOSTA: 

 

ADIÇÃO 

a) 3670 

b) 5823 

c) 5641 

 

SUBTRAÇÃO 

 

a) 1349 

b) 1129 

c) 2296 

 

MULTIPLICAÇÃO 

 

a) 4906 

b) 1275 

c) 7854 

 

 

 

 



GABARITO PARA AUTOCORREÇÃO 

 Referente a atividades da semana de  11 a 15  de maio de 2020. 

LÍNGUA PORTUGUESA:   Atividade 1 - INTERPRETAÇÃODA CRÔNICA “Criança, 

sonho de criança” 

 

 

RESPOSTA: 

 

1-  A expressão usada pelo autor é que o menino estava suando que nem janela de 
ônibus em dia de chuva. 

2- A mãe disse que o menino estava cheirinho de gambá. 
3- O menino queria ser engenheiro para fazer dois dias especiais. 
4- Não é possível, pois para se criar uma data “especial” ou comemorativa, é preciso a 

aprovação de um projeto de lei, nacional ou municipal. 
5- Resposta pessoal 

LÍNGUA PORTUGUESA: atividade 2 -  ADJETIVOS 

 

RESPOSTA: 

 

QUESTÃO 1 

 

a) Lindo 

b) Revolto 
c) Misteriosas 

d) Mentiroso 

e) Bonitas 
f) Cintilantes 

g) Clara e suave 

h) Escuras, chuvosas e deserta 

i) Apressadas 
j) Tranquilas 

k) Maravilhoso 

 

QUESTÃO 2 

 

Altos, grande, coloridos, grande, magro e peludo, castanhos, macio. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Município de São Bernardo do Campo 
Secretaria de Educação 

Departamento de Ações Educacionais 
Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

Educação de Jovens e Adultos 
EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – 05 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sistema Solar 

O Sistema Solar corresponde ao conjunto de astros que se localizam na Via Láctea. 

Formado não só pelo Sol e os planetas, o Sistema Solar também possui outros corpos 

celestes, como cometas, asteroides, meteoroides, planetas anões, entre outros. 

O Sol é o astro principal desse sistema e, ao seu redor, orbitam os planetas. Essa estrela 

possui um diâmetro de aproximadamente 1,39 milhões de quilômetros e é formada, em sua 

maioria, por hidrogênio e hélio. Por ordem de afastamento do Sol, os planetas organizam-se 

da seguinte maneira: 

Sol → Mercúrio → Vênus → Terra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Netuno 

PLANETAS ROCHOSOS 

Planetas rochosos, também 

conhecidos como telúricos, terrestres ou 

sólidos, são astros do Sistema Solar que 

não possuem luz própria e orbitam ao 

redor do Sol, o astro principal desse 

sistema. São chamados de “rochosos” 

porque são formados principalmente 

por rochas e metais. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 

Os planetas rochosos são: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm


ORIGEM 

Os planetas rochosos formaram-se há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ainda não existe uma 

teoria inteiramente satisfatória que explique essa formação, bem como a de todo o Sistema 

Solar. Atualmente, a teoria mais aceita é a teoria da nebulosa solar, também conhecida como 

teoria da nebulosa solar primitiva. Essa teoria foi proposta primeiramente em 1644, por René 

Descartes, e reformulada em 1796, por Pierre-Simon de Laplace. 

A nebulosa solar seria uma nuvem interestelar que, ao rotacionar em alta velocidade, teria 

sofrido contração e entrado em colapso. A gravidade fez com que a concentração de matéria 

da nuvem, após o colapso, originasse o Sol. 

As partículas remanescentes do colapso da nuvem que estavam mais externas à parte 

central deram origem aos planetas gasosos. Já as partículas que ficaram mais próximas à 

parte central formaram os planetas rochosos. Isso ocorreu porque os materiais de menor 

densidade tendem a se afastar do Sol, enquanto os materiais mais pesados concentram-se 

mais próximos à estrela. Os planetas são considerados, portanto, “subprodutos” da formação 

do Sol. 

CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS ROCHOSOS 

Mercúrio 

Dentre os planetas do Sistema Solar, Mercúrio é 

o mais próximo do Sol. O astro está a 

aproximadamente 57.910.000 km da estrela (Netuno, 

o último planeta do Sistema Solar, encontra-se a 

4.504.300.000 km do Sol). O núcleo de Mercúrio é 

constituído por ferro. Sua atmosfera é composta, em 

sua maioria, por hélio. O planeta é o menor do 

Sistema de Solar e não possui satélites.  

Vênus 

Vênus encontra-se a aproximadamente 108.200.000 

km do Sol. É um dos astros mais brilhantes do céu, 

sendo também conhecido por Estrela-d'Alva. O 

planeta possui semelhanças significantes com a 

Terra, inclusive a massa. A temperatura do planeta 

pode chegar a 400°C, impossibilitando a existência 

de água no estado líquido. 
       Vênus é um dos astros mais brilhantes do céu 

  Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. 



A atmosfera de Vênus é constituída em mais de 96% de dióxido de carbono e cerca de 4% 

por nitrogênio. O dióxido de carbono possui a capacidade de absorver os raios solares, 

evitando que todo o calor que chega à superfície retorne ao espaço. Portanto, o dióxido de 

carbono acaba aprisionando o calor na atmosfera, configurando aquilo que conhecemos 

como efeito estufa. Assim, a grande quantidade desse gás faz com que o efeito estufa no 

planeta seja intensificado, sendo então um dos fatores que provocam as elevadas 

temperaturas. Por consequência, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, sendo 

mais quente do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol.  

Terra 

A Terra,  o planeta que habitamos, 

apresenta condições favoráveis à existência de 

vida, como a água presente em seus três estados 

físicos (líquido, gasoso e sólido), bem como a 

presença de dióxido de carbono (cerca de 

0.035%), que colabora para que 

o efeito estufa aconteça, mantendo 

a temperatura média da Terra em torno 

de 14ºC e evitando uma enorme amplitude térmica 

(diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima). 

A atmosfera do planeta é composta não só pelo dióxido de carbono, mas também 

por nitrogênio, oxigênio e vapor d'água. A Terra é o maior planeta rochoso do Sistema Solar, 

possui um satélite natural, a Lua, cuja rotação é sincronizada com a do planeta.  

Marte 

Conhecido como Planeta Vermelho em razão de 

sua coloração, dada pela presença de um solo 

rico em ferro e silício, Marte é o quarto planeta 

em relação ao Sol, estando a aproximadamente 

227.940.000 km de distância dessa estrela. 

A atmosfera de Marte é constituída por gases 

como nitrogênio, gás carbônico, vestígios de 

oxigênio e monóxido carbono e vapor d'água. Ao 

longo do dia, a temperatura no planeta varia entre -76ºC e -10ºC, podendo aumentar para, no 

máximo, 5ºC por causa da presença de gases como o dióxido de carbono. Há indícios da 

existência de água gelada no subsolo. Marte possui dois satélites naturais. 

      Marte é conhecido como Planeta Vermelho 

Terra é o planeta que apresenta condições para 
a existência de vida. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lua-satelite-da-terra.htm


DIFERENÇAS ENTRE OS PLANETAS ROCHOSOS E OS PLANETAS GASOSOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No Sistema Solar, existem os planetas rochosos e os planetas gasosos. 

Agora, CLIQUE na imagem acima e assista a um vídeo sobre os planetas do Sistema 

Solar. (COMPLENTAR) 

Planetas rochosos Planetas gasosos 

Mercúrio, Vênus, Terra e Marte Júpiter, Saturno, Urano, Netuno 

Massa: pequena Massa: grande 

Densidade: grande. Densidade: pequena. 

Formados por rochas e metais pesados, como 

silicatos e ferro. 

Formados por gases, como hidrogênio, hélio e 

dióxido de carbono. 

Número de satélites: poucos ou nenhum. Número de satélites: vários. 

 

RESPONDA 

1-) Onde se localiza o nosso Sistema Solar? 

R: O nosso Sistema Solar se localiza na Via Láctea. 

2-) Quais são os planetas rochosos? 

R: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

3-) Complete a sequência dos planetas em ordem de distância do Sol. 

 

                 ___Mercúrio___        ___Vênus____                   Terra               ____Marte_____      

  ____Júpiter____     ____Saturno____     _____Urano ____     ____Netuno______      

SOL 

https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec


4-) Por que os planetas são considerados “subprodutos” da formação do Sol? 

R: Os planetas são considerados subprodutos do Sol, pois se originaram das partículas 
remanescentes da nebulosa solar. 

5-) Qual o planeta mais próximo do Sol? 

R: Mercúrio.  

6-) Por qual nome o planeta Vênus também é conhecido? 

R: Estrela-d’Alva 

7-) Qual o planeta mais quente do Sistema Solar? Por quê? 

R: O planeta mais quente é Vênus, devido à alta concentração de gases que retém o calor. 

8-) O que é amplitude térmica? 

R: Diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima 

9-) De acordo com o seguinte fragmento, podemos afirmar: 

“...a presença de dióxido de carbono (cerca de 0.035%), que colabora para que 

o efeito estufa aconteça, mantendo a temperatura média da Terra em torno de 14ºC e 

evitando uma enorme amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e a 

temperatura mínima).” 

 Assinale a alternativa correta. 

a) O dióxido de carbono não é necessário para a existência da vida no planeta Terra. 

b) O efeito estufa é algo dispensável e danoso para vida humana, pois bloqueia a eliminação 

do calor. 

c) O efeito estufa é fundamental para que haja vida no planeta Terra, pois por meio dos gases 

regulam a temperatura e mantém o calor recebido pelo Sol. 

10-) Quais planetas rochosos possuem satélites naturais? 

R: Terra e Marte.  

11-) Como se chama o satélite natural do planeta Terra? 

R: O nome dado ao satélite é Lua. 

12-)  Leia as afirmações abaixo e  responda “V” para verdadeiro “F” para falso. 

 

a) (  F  ) Mercúrio é o planeta mais quente do Sistema Solar. 

b) (  V  ) Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. 

c) (  V  ) Mercúrio é o menor planeta do nosso Sistema Solar. 

d) (  F  ) Marte é o maior planeta do nosso Sistema Solar. 

e) (  F  ) A Terra é o quarto planeta, a partir do Sol. 

f) (  F ) Marte é chamado de planeta vermelho, pois é o planeta do amor. 



 



 
 
 
 
 
 

Município de São Bernardo do Campo 
Secretaria de Educação 

Departamento de Ações Educacionais 
Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

Educação de Jovens e Adultos 
EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – 06 

 

 

 

 

PLANETAS GASOSOS 

Planetas gasosos, conhecidos também como planetas jovianos ou gigantes, são astros 

do Sistema Solar, orbitando ao 

redor do Sol. A principal 

característica desses planetas, de 

forma geral, é a sua composição: 

são constituídos por gases como 

hélio e hidrogênio. Em virtude de 

sua composição, esses planetas 

são menos densos que os planetas 

rochosos. 

Os planetas gasosos são: Júpiter, 

Saturno, Urano, Netuno. 

 

Os planetas gasosos do Sistema Solar encontram-se mais afastados do 

Sol e são conhecidos como planetas gigantes. 

ORIGEM DOS PLANETAS GASOSOS 

Os planetas gasosos formaram-se há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A formação desses 

planetas está diretamente ligada à formação do Sistema Solar.  

Basicamente essa teoria indica que a formação dos planetas e do Sol ocorreu por meio de uma 

nebulosa solar (nuvem interestelar) que entrou em colapso. A gravidade foi a responsável por manter 

as partículas provenientes do colapso unidas. O grande núcleo de partículas concentradas deu 

origem ao Sol, e as demais partículas deram origem aos planetas. As partículas que se mantiveram 

ORIENTAÇÕES: 
– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/sol.htm


mais próximas dessa concentração de matéria possuíam maior densidade – por isso não se 

afastaram – e deram origem aos planetas rochosos. Já as partículas menos densas afastaram-se do 

Sol, dando origem aos planetas gasosos. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS GASOSOS 

1) Júpiter 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

         Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. 

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, portanto o maior planeta gasoso. Em relação à ordem 

quanto ao distanciamento do Sol, Júpiter é o quinto, estando a aproximadamente 778.330.000 km de 

distância. Seu volume é 1300 vezes maior que o da Terra, mas sua massa é apenas 318 vezes 

maior. O planeta possui um núcleo rochoso, seguido de uma camada líquida e uma camada gasosa 

repleta de hidrogênio, hélio, amônia e vestígios de vapor d'água. 

A temperatura no planeta pode chegar a -100ºC, e sua atmosfera é bastante turbulenta, fazendo com 

que ocorra algo parecido com furacões. Sua superfície apresenta manchas coloridas, que se formam 

em virtude das diferenças na composição química e temperatura ao longo da superfície. As manchas 

mais claras são conhecidas como zonas, e as manchas mais escuras, como cinturões. Júpiter é 

formado por diversos anéis, constituídos por poeira fina de partículas rochosas. Há no planeta 

cerca de 63 luas. 

2) Saturno 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     Saturno possui um belíssimo sistema de anéis.  

 

 
 

Rotação 9 horas e 54 minutos 

Revolução (movimento do satélite em torno do planeta) 12 anos 

Diâmetro 142.984 km 

Temperatura média -121ºC 

Volume 1.394 volumes terrestres 



 

Saturno é conhecido por seu sistema de anéis, compostos por gelo. O planeta é o sexto em 

distanciamento do Sol, estando a aproximadamente 1.429.400.000 km de distância da estrela. A 

composição de Saturno é semelhante à de Júpiter. Além disso, Saturno é o único planeta do Sistema 

Solar que possui densidade inferior à da água. 

A atmosfera desse planeta é bastante dinâmica, com ventos fortes. A sua coloração característica 

deve-se à presença de amônia congelada. A temperatura pode chegar a -140ºC. Com cerca de 60 

satélites, o mais conhecido de Saturno é chamado de Titã. Esse é o único satélite do Sistema Solar 

que apresenta atmosfera. 
 

3) Urano 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Urano possui cor esverdeada em razão da presença de metano em sua atmosfera.  

 

 
 

Urano é o sétimo planeta em distanciamento do Sol, estando a aproximadamente 2.880.900.000 km 

de distância. O planeta foi descoberto em 1789, por William Herschel, astrônomo alemão. Apesar 

das semelhanças com Júpiter e Saturno, a composição de Urano difere-se pela presença de outros 

elementos, como gelo, carbono, silício e oxigênio. O núcleo do planeta é rochoso e está envolto por 

uma camada líquida composta por água, metano, gelo e amônia. A atmosfera de Urano é constituída 

também por metano, o que lhe confere a cor azulada. 

A atmosfera de Urano também se difere da de Júpiter e Saturno, pois é menos dinâmica. Além disso, 

sua inclinação faz com que o planeta passe até 42 anos sem iluminação. É formado também por 

diversos anéis e satélites, possuindo um total de 27 satélites. 

 

 

Rotação 10 horas e 23 minutos 

Revolução (movimento do satélite em torno do planeta) 29,5 anos 

Diâmetro 120.536 km 

Temperatura média -125ºC 

Volume 835 volumes terrestres 

Rotação 17 horas e 52 minutos 

Revolução(movimento do satélite em torno do planeta) 84 anos 

Diâmetro 51.118 km 

Temperatura média -193ºC 

Volume 64 volumes terrestres 



4) Netuno 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Netuno é o último planeta do Sistema Solar e é conhecido pela sua coloração azul.  

 

 
 

 

Rotação 16 horas e 11 minutos 

Revolução 164 anos 

Diâmetro 49.492 km 

Temperatura média -193ºC 

Volume 59 volumes terrestres 

 

Netuno é o último planeta do Sistema Solar, o oitavo em distanciamento do Sol, estando a cerca de 

4.504.300.000 km de distância. O planeta foi descoberto em 1846, por Ler Verrier, matemático e 

astrônomo francês. Muito parecido com Urano, Netuno apresenta também uma atmosfera repleta de 

gases, como o metano, que lhe dá a cor azulada. Contudo, diferentemente de Urano, a atmosfera de 

Netuno é bastante agitada, com ventos fortes e furacões. 

A temperatura no planeta pode chegar até -218ºC. Além disso, possui um sistema de anéis e 13 

satélites. O satélite mais conhecido é chamado de Tritão e possui uma particularidade: nele há 

atividades vulcânicas que levam ao seu exterior nitrogênio líquido. 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS PLANETAS ROCHOSOS E OS PLANETAS GASOSOS?  

Os planetas rochosos apresentam menor massa e maior densidade. Já os planetas gasosos 

apresentam maior massa e menor densidade. Isso se deve à composição desses planetas. Como já 

dito, os planetas gasosos são formado por gases, e os planetas rochosos, por rochas e materiais 

pesados, como ferro e silicatos. 

Além disso, os planetas rochosos estão mais próximos do Sol, e os planetas gasosos encontram-se 

mais afastados. Outra característica que os diferencia é a presença de satélites. Os rochosos 

apresentam poucos ou nenhum, e os gasosos apresentam um grande número de satélites naturais. 

 Rafaela Sousa - Escola Kids 

 

 

 

 



RESPONDA 

1-) Quais são os quatros planetas gasosos que compõem o nosso Sistema Solar? 

R: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno 

2-) Qual é a principal característica dos planetas gasosos? 

R: Tem como principal característica a sua composição, pois são constituídos por gases como hélio 

e hidrogênio. 

3-) Quais partículas deram origem aos planetas gasosos? 

R: As partículas menos densas. 

4-) O que é revolução? 

a) Movimento de um satélite em torno do Sol. 

b) Movimento de um satélite em torno de um planeta. 

c) Movimento de um satélite em torno do seu próprio eixo. 

5-) Qual o maior planeta do Sistema Solar? 

R: Júpiter. 

6-) Como se chama o único satélite natural que possui atmosfera? Ele orbita em torno de qual 

planeta? 

R: O único satélite natural que possui atmosfera é o Titã. Ele orbita em torno do planeta Saturno. 

7-) Relacione o planeta de acordo com o tempo de revolução dos satélites em torno deles. 

A. JÚPITER 

B. SATURNO  

C. NETUNO  

D. URANO 

( C ) 84 anos 

( A ) 12 anos 

( D ) 164 anos 

( B ) 29,5 anos 

8-) Relacione o planeta de acordo com o seu tempo de rotação. 

A. JÚPITER 

B. SATURNO  

C. NETUNO  

D. URANO 

( B ) 10h23 

( C ) 17h52 

( D ) 16h11 

( A )   9h54 

9) Cite uma diferença diferença entre os planetas gasosos e os rochosos. 

 Os rochosos estão mais próximos do Sol, enquanto os gasosos mais distantes. 

 Os rochosos têm poucos satélites ou nenhum, enquanto os gasosos apresenta um grande 
número. 

 Os rochosos são compostos principalmente por rochas e materiais pesados, enquanto os 
gasosos são formados por gases.  
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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 05 

Orientações: 

- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 11 à 15 de maio; 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Atenção: Dúvidas poderão surgir. Você poderá conversar sobre suas dúvidas com um familiar. Não 

esqueça de anotar suas dúvidas no seu caderno para retoma-las com seu(a) Professor(a) assim que as 

aulas voltarem ao normal.  

 

A CHEGADA AO CONTINENTE AMERICANO 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/ocupacao-continente-americano.htm 

Ainda hoje, o processo de ocupação do continente americano é um tema que desperta 

o interesse de vários membros da comunidade científica. A chegada dos primeiros 

grupos à América é um assunto repleto de novas descobertas, hipóteses e divergências 

que atingem a curiosidade dos vários profissionais e curiosos interessados por essa 

questão. Uma das mais controversas questões gira em torno de uma datação mais 

exata sobre a presença humana nesta região do planeta. 

 

A discrepância entre os dados é tanta que enquanto algumas pesquisas trabalham com 

12 mil anos, outras admitem essa mesma chegada por volta de 60 mil anos atrás. 

Contudo, apesar de todo o desacordo, é fascinante pensar sobre a desafiadora tarefa 

que o Homo sapiens moderno teria enfrentado ao se lançar em terras completamente 

desconhecidas. Como se não bastassem todas essas especulações, temos ainda outro 

intenso debate sobre a origem dos primeiros grupos que ocuparam a América. 

 

Em geral, existem três hipóteses que tratam a esse respeito. A primeira delas sugere 

que os primeiros homens americanos teriam surgido na própria América. Apesar de 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/ocupacao-continente-americano.htm


plausível, uma parcela inexpressiva de arqueólogos, antropólogos e paleontólogos 

acreditam nessa teoria. Tal refutação se sustenta no simples fato de que, até hoje, 

nunca fora encontrado um único fóssil sequer de hominídeos anteriores ao próprio 

Homo sapiens no continente. 

A  teoria de ocupação foi realizada a partir de uma série de pesquisas desenvolvidas no 

sítio arqueológico de Clóvis, nos Estados Unidos. Segundo essa tese, a ocupação teria 

acontecido há cerca de 11.500 anos, momento em que a diminuição do nível do mar 

permitiu emersão de uma faixa de terras que ligaria a Sibéria ao Alasca por meio do 

Estreito de Bering. Dessa forma, essa teoria defende a ideia que os primeiros 

ocupantes da América teriam vindo da Ásia. 

 

Durante vários anos essa hipótese foi amplamente aceita na comunidade científica, até 

que a descoberta de fósseis mais antigos abriu caminho para outra possibilidade. Ao 

que consta, essa nova teoria se sustenta na presença de fósseis humanos tão ou mais 

antigos do que aqueles que foram inicialmente descobertos na porção norte do 

continente americano. A partir dessa constatação, uma incógnita se abriu em relação à 

hipótese da teoria que explica a chegada do homem pelo Estreito de Bering. 

 

Para resolver essa diferença temporal dos fósseis do norte e do sul, abriu-se caminho 

para uma nova teoria que supõe que os primeiros homens teriam vindo de pequenas 

ilhas da Polinésia ou da Oceania. Supostamente, este deslocamento teria sido realizado 

em pequenas embarcações que possibilitariam a navegação de pequenas distâncias. A 

sugestão do uso de técnicas de navegação acabou despertando a incredulidade de 

muitos membros da comunidade científica. 

(Por Rainer Sousa, Mestre em História) 

 

 

 

Possíveis correntes migratórias para a América. 



 

Atividade 

 

Segundo o texto que você acabou de ler, há uma divergência muito grande nas teorias 

elaboradas por cientistas que tentam explicar a origem do homem no continente Americano.  

Releia o texto novamente e explique, nas linhas abaixo, as três teorias: 

1- Teoria de que os primeiros homens teriam surgido na própria América: 

Arqueólogos, antropólogos e paleontólogos acreditam que os primeiros homens 

americanos teriam surgido na própria América. Essa teoria se sustenta no simples fato 

de que, até hoje, nunca fora encontrado um único fóssil sequer de hominídeos 

anteriores ao próprio Homo sapiens no continente. 

 

2- Teoria da ocupação pelo estreito de Bering: 

A teoria da ocupação pelo Estreito de Bering sugere que a ocupação teria acontecido 

há cerca de 11.500 anos, momento em que a diminuição do nível do mar permitiu 

emersão de uma faixa de terras que ligaria a Sibéria ao Alasca por meio do Estreito de 

Bering. Dessa forma, essa teoria defende a ideia que os primeiros ocupantes da 

América teriam vindo da Ásia. 

 

3-  Teoria da ocupação pelas ilhas da Polinésia ou da Oceania: 

A presença de fósseis humanos tão ou mais antigos do que aqueles que foram 

inicialmente descobertos na porção norte do continente americano, abrindo caminho 

para uma nova teoria que supõe que os primeiros homens teriam vindo de pequenas 

ilhas da Polinésia ou da Oceania. Supostamente, este deslocamento teria sido realizado 

em pequenas embarcações que possibilitariam a navegação de pequenas distâncias. 
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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 06 

Orientações: 

- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 11 à 15 de maio; 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Atenção: Dúvidas poderão surgir. Você poderá conversar sobre suas dúvidas com um familiar. Não 

esqueça de anotar suas dúvidas no seu caderno para retoma-las com seu(a) Professor(a) assim que as 

aulas voltarem ao normal.  

 

 

 

QUEM ESTUDA NOSSO PASSADO? 

 

A História  é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento 
histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. 

A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, 
por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas 
pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve 
de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. 

Ao estudar a história nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a 
compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, 

Na última atividade de História, você pode conhecer algumas das 

muitas teorias que existem sobre a chegada dos primeiros Homens 

no Continente Americano. No texto que você leu, apareciam algumas 

palavras como “arqueólogos, antropólogos e paleontólogos”.  

A seguir, você terá a oportunidade de entender melhor esses 

conceitos. 

 



mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, 
pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que 
ser “recriado”, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações 
recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, 
compreendidas e interpretadas. 

O Historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos: economia, 
sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os 
acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da 
condição humana. 

Seu trabalho se baseia, principalmente, na pesquisa de documentos, como manuscritos, 
impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. Depois de selecionar, classificar e relacionar os 
dados levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos arqueológicos, ele data o fato 
ou o objeto, confere autenticidade e analisa sua importância e seu significado para a 
compreensão do encadeamento dos acontecimentos. 

A Paleontologia é a ciência que tem como objetivo entender a história da vida na Terra através 
do estudo de vestígios preservados de seres vivos. Graças a Paleontologia é possível saber que, 
até cerca de 10 mil anos atrás estas espécies viveram nos mesmos ambientes que grupos 
humanos pré-históricos, e como eram os seus modos de vida. 

A Arqueologia é a Ciência que estuda os restos materiais deixados sobre o solo. A Arqueologia 
busca reconstituir o passado humano a partir dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, 
construções, obras de arte, alterações do meio ambiente, comércio, dados somáticos e 
biológicos. 

Antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. Um 
antropólogo é uma pessoa envolvida na prática da antropologia. A antropologia é o estudo de 
vários aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas e presentes.  

Um arqueólogo estuda a cultura e costumes de um povo pelos artefatos encontrados. Já um 
paleontólogo estuda o passado da vida e também seu desenvolvimento no planeta terra através 
de fósseis e também artefatos. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-de-se-estudar-a-historia.htm 

 

ATIVIDADE 

 

 

 

 

Retome o texto que você acabou de ler e tente explicar, com suas próprias palavras, os seguintes 
conceitos: 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-de-se-estudar-a-historia.htm


A) O que é História? 

História é a ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento 
histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. 

B) O que é um Historiador? 

Historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos: economia, 
sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os 
acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da 
condição humana. 

C) O que é Arqueologia? 

Arqueologia é a Ciência que estuda os restos materiais deixados sobre o solo. A Arqueologia 
busca reconstituir o passado humano a partir dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, 
construções, obras de arte, alterações do meio ambiente, comércio, dados somáticos e 
biológicos. 

D) O que é Paleontologia? 

Paleontologia é a ciência que tem como objetivo entender a história da vida na Terra através do 
estudo de vestígios preservados de seres vivos. Graças a Paleontologia é possível saber que, 
até cerca de 10 mil anos atrás estas espécies viveram nos mesmos ambientes que grupos 
humanos pré-históricos, e como eram os seus modos de vida. 

C) O que é Antropologia? 

Antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. Um 
antropólogo é uma pessoa envolvida na prática da antropologia. A antropologia é o estudo de 
vários aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas e presentes.  

 

 

 



EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 

 
Atividades de Geografia 5 

Continuem a se esforçar em estudar, mesmo distantes. Em breve tudo isso vai passar! 
 

 

 

 
As características do território brasileiro 

 Assista o vídeo (até os 3 minutos iniciais) ICMBio – Biodiversidade Brasileira para ver a grande variedade de 

lugares e de vida que nosso país abriga. Se não for possível, não tem problema; pode continuar a leitura. 

 

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

 

 O Brasil é muito extenso, como vimos nas atividades anteriores, e por isso seu território é muito variado. 

Essas diferenças ajudam a determinar o modo que o país foi ocupado pelas pessoas. Veremos um aspecto que faz 

com que o Brasil seja tão diferente de uma região para outra, que são as formas do relevo brasileiro. Este aspecto 

físico é de fundamental importância para a realização das atividades humanas, sendo determinante na construção 

de fábricas, rodovias, residências, etc. 

 O relevo é o conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. No Brasil, ele é constituído 

predominantemente por planaltos, planícies e depressões, embora outros também possam ser observados, como 

as montanhas. 

Planaltos 

Os planaltos são terrenos relativamente planos e situados em áreas de altitude mais elevada. São limitados, pelo 
menos de um lado, por superfícies mais baixas. No Brasil, são exemplos  

• Planalto Central 
• Planalto das Guianas 
• Planalto Atlântico 
• Planalto Nordestino 

 

Figura 1 - O Monte Roraima é um planalto. 

 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 
- Registrar as atividades no caderno. 

- Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 
- Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

- Atividades impressas – colar no caderno 
- Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder 

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


Planícies 
 
 As planícies, como o nome indica, são regiões planas. Quase sempre estão localizadas em regiões de baixa 
altitude e atingem no máximo 100 metros em relação ao nível do mar. 
 No Brasil, podemos encontrar esse tipo de relevo principalmente nas regiões norte e centro-oeste. 
 Algumas das planícies brasileiras são: 

• Planície Amazônica 
• Planície Litorânea 
• Planície do Rio Araguaia 
 

 
Figura 2 - A Planície Amazônica é um exemplo de forma de relevo planície. 

 
 

Depressões 
 
 As depressões são formas de relevo caracterizadas por estarem ao nível do mar ou em altitudes menores em 
comparação aos outros tipos de relevos próximos a elas.  
 No Brasil, o relevo é encontrado mais facilmente nas regiões sul e sudeste, onde sítios urbanos aproveitaram 
as características favoráveis do relevo para a construção de grandes cidades, como São Paulo (veja imagem abaixo) e 
Belo Horizonte. Mas também ocorre em outras áreas. 
Estas são algumas das depressões do relevo brasileiro: 

• Depressão Sul-Amazônica 
• Depressão do Araguaia 
• Depressão do Tocantins 
• Depressão Norte-Amazônica 

 

 
Figura 3 - Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/sao-paulo/ 

 



Montanhas 
 
 As montanhas são o tipo de relevo que possui maior elevação em comparação aos demais, ou seja, possuem 
as maiores altitudes. 
 Podem ser formadas por diferentes processos naturais, como por erupções vulcânicas (atividade dos 
vulcões) ou pela movimentação das placas tectônicas - que formam a crosta terrestre. 
 No Brasil, existem montanhas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. As 
regiões que apresentam esse tipo de relevo também podem ser conhecidas como regiões serranas, em alusão à 
expressão serra (conjunto de montanhas). 
 Algumas das montanhas mais conhecidas no relevo brasileiros são: 

• Pico da Neblina 
• Pico da Bandeira 
• Pedra da Mina 
• Pico das Agulhas Negras 

 

 
Figura 4 - O Pico das Agulhas Negras é um exemplo do relevo montanhas. 

 
Texto adaptado das seguintes fontes: 
https://www.significados.com.br/formas-relevo/ 
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/04/quais-os-principais-tipos-de-relevo-no-brasil 
 

Veja as representações do relevo brasileiro nos mapas 
 

 

 

        Mapa dos relevos do Brasil (Fonte: Instituto Brasileiro  
      de Geografia e Estatística - IBGE). 

https://www.significados.com.br/formas-relevo/
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/04/quais-os-principais-tipos-de-relevo-no-brasil


Agora é com você: 

1) Pinte no mapa do relevo brasileiro, os principais planaltos e planícies, colorindo a legenda com as 

cores correspondentes. 

 

Figura 3 - fonte https://www.pinterest.at/pin/559290847459418511/ 

2) Localize no mapa político acima, a região onde você mora, ou seja, a região de São Paulo.  

 Depois, compare com o mapa do relevo brasileiro e responda: em que tipo de relevo essa região 

 fica? 

 Resposta: São Paulo fica na região do Planalto Atlântico 

 

 A seguir, se possível, veja uma paródia do assunto que estudamos hoje. Se não der, tudo bem, siga 

em frente! 

 Relevo – Matéria Rima 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3m8lXFS51w 

 

3)  O que você entendeu sobre a relação entre o modo como os lugares são ocupados pelo homem 

(construção de rodovias, fábricas, desenvolvimento das cidades) e o relevo? 

 Resposta: A forma do relevo influencia o modo como o homem ocupa os lugares, e é 

determinante na construção de fábricas, rodovias, residências, etc. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.pinterest.at/pin/559290847459418511/
https://www.youtube.com/watch?v=g3m8lXFS51w


EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 

Atividades de Geografia 6 
Continuem a se esforçar em estudar, mesmo distantes. Em breve tudo isso vai passar! 

 

 

 

Limites e fronteiras 

 Muitas vezes compreendidos como sinônimos, os conceitos de limite e fronteira possuem 

significados diferentes e expressam dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas.  

  

Limite 

O conceito de limite refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que, em geral, é 

estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes (que estabelecem limite ou 

fronteira). 

Limites naturais: como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano, 

como rios, córregos, mares e montanhas. Esses elementos naturais são aproveitados para delimitar o fim 

de um território e o começo de outro. 

Limites artificiais: são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e 

também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar os territórios. 

 

Fronteira 

As fronteiras representam mais do que uma simples divisão linear entre dois territórios distintos. O 

conceito de fronteira possui maior abrangência e refere-se a uma região ou faixa. Pode ser também 

entendido como região fronteiriça. 

A ideia de fronteira é mais dinâmica e é estabelecida ao longo da História. Em geral, sua construção é 

influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, cultura, etnia e língua da população dos dois 

territórios. Ou seja, um lado da fronteira tem influência sobre o outro país. Assim, é comum as trocas e relações 

culturais, econômicas, militares, religiosas, entre outras.  

Limites e fronteiras no Brasil 

 No Brasil, usualmente, são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira de acordo com o tipo 

de território. 

 Limite: esse termo é usado para indicar a separação de dois municípios, como o limite entre o 

município de São Paulo (capital) e o município de São Bernardo do Campo; 

 Divisa: esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados, como a divisa entre os 

estados de São Paulo e Minas Gerais; 

 Fronteira: esse termo é empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre os 

Brasil e Paraguai. 

Texto adaptado da seguinte fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-limite-fronteira.htm 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 
- Registrar as atividades no caderno. 

- Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 
- Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

- Atividades impressas – colar no caderno 
- Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-limite-fronteira.htm


Agora, leia com atenção a seguinte notícia, respondendo às perguntas 

CORONAVÍRUS NO OIAPOQUE: COMO BLOQUEIO DE FRONTEIRA MUDOU A 

VIDA DE CIDADE NO EXTREMO NORTE DO BRASIL 

Em alerta com propagação da Covid-19 no Estado do Amapá, governo da Guiana Francesa ampliou presença de Forças Armadas 
para impedir trânsito de pessoas na divisa com município brasileiro 
Alfredo Mergulhão 
03/05/2020 - 08:19 / Atualizado em 03/05/2020 - 12:09 
Acessado em: https://epoca.globo.com/brasil/coronavirus-no-oiapoque-como-bloqueio-de-fronteira-mudou-vida-de-cidade-no-extremo-norte-do-brasil-24406150 

O governo da Guiana Francesa aumentou a fiscalização e ampliou a presença das Forças Armadas para impedir a 

circulação de pessoas entre os municípios de Oiapoque, no extremo norte do Brasil, e Saint-Georges de l'Oyapock, 

do outro lado fronteira. O rigor das medidas tem uma explicação: o avanço do coronavírus no Amapá. O estado 

brasileiro possuía na sexta-feira (01) a mais alta taxa de incidência de Covid-19 no país, com 1.277 pessoas infectadas 

para cada milhão de habitantes. 

A Guiana Francesa é considerada uma extensão do território da França, 

integra a União Europeia e utiliza o Euro como moeda oficial. No último 

sábado (25), o representante do governo francês fez uma vistoria na fronteira 

com o Brasil. A bordo de uma canoa, Marc Del Grande navegou pelo Rio 

Oiapoque, que divide os dois países. Sua equipe chegou a barrar uma canoa 

que transportava açaí do lado brasileiro para o francês. 

 

Há três casos de Covid-19 registrados em Saint-Georges de l'Oyapock 

e os doentes foram levados para hotel em Sinnamary, onde cumprem 

quarentena os infectados pelo coronavírus na Guiana Francesa. 

"A esfera está circunscrita, mas podemos ter outros casos, isso não é improvável. A ideia realmente é pedir à 

população de Saint-Georges, juntamente com as equipes de serviço, que fique confinada e, sobretudo, sobretudo, 

sobretudo, não cruze para o outro lado da fronteira", disse Del Grande ao jornal Guyane la 1ère, na ocasião da vistoria. 

A preocupação do representante do governo francês se justificou. O número de casos confirmados no Amapá 

praticamente dobrou em uma semana: passou de 550 em 23 de abril para 1.080 no dia 30. Oiapoque responde por 23 

desses casos e inclusive a prefeita Maria Orlanda Marques (PSDB) contraiu a doença. Há também a morte confirmada 

de uma mulher indígena que vivia na aldeia Kumenê, em Oiapoque, mas que foi infectada em Macapá. 

A Embaixada da França no Brasil enviou uma mensagem de solidariedade aos moradores do Amapá. Em uma rede 

social, a representação do governo francês escreveu que “a França está junto ao povo amapaense, nosso vizinho na 

Guiana Francesa, nesse período difícil por causa do coronavirus. Força Amapá!”. 

 

1. Pare um pouco a leitura e responda: Por que foi necessário 
fechar a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa? 

 Resposta: Para evitar o avanço do coronavírus na Guiana Francesa.  

 

 

COIOTES NA FRONTEIRA 

Na Guiana Francesa, o avanço da pandemia está mais lento. Ao todo, havia 128 pessoas infectadas e uma 
morta pelo coronavírus no país vizinho até sexta-feira (01). Apesar da situação controlada, Del Grande 

Representante do governo francês, Marc Del Grande fez 
vistoria na fronteira da Guiana com o Brasil no sábado 
(25) Foto: Divulgação 

https://epoca.globo.com/brasil/coronavirus-no-oiapoque-como-bloqueio-de-fronteira-mudou-vida-de-cidade-no-extremo-norte-do-brasil-24406150


afirmou ao site Outremers 360º que a fiscalização das embarcações entre os dois países vai aumentar e 
promete medidas mais duras contra os infratores, inclusive a apreensão. 

A circulação pelo rio também preocupa a Prefeitura de Oiapoque. Além dos pequenos barcos com destino à 
Saint-Georges, há embarcações de alta velocidade conhecidas como coiotes. Essas últimas partem do Brasil, 
passam pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana e chegam à Venezuela. Depois fazem o caminho de volta. 
Ao longo do percurso, deixam e pegam passageiros nas cidades e garimpos ilegais. 

Para o secretário de Relações Internacionais de Oiapoque, Isaac Silva, esses coiotes são um problema pois 
transportam passageiros que podem estar contaminados pelo coronavírus. Mas a Prefeitura concentra suas 
ações na fiscalização entre o município brasileiro e Saint-Georges. Silva destaca que a maior fronteira da 
França é com o Amapá, ao longo de 630 quilômetros do Rio Oiapoque, onde há moradores ribeirinhos de 
ambos os lados. 

A Marinha do Brasil informou, em nota, que as atividades de 
inspeção naval continuam a ser feitas no período de combate ao 
coronavírus. “Caso sejam encontradas irregularidades, a 
Marinha adota as medidas cabíveis”, diz o texto. O comunicado 
acrescenta que as embarcações estrangeiras em atividades não 
autorizadas em águas brasileiras são apreendidas e que 
“incentiva a sociedade a participar ativamente no esforço de 
fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a 
segurança da navegação”.  

      Patrulha do exército brasileiro em fronteira da Guiana com o Brasil Foto: Divulgação 

2. Qual tem sido o efeito do fechamento da fronteira entre Brasil e 
Guiana Francesa no número de casos do novo Coronavírus no 
lado da Guiana Francesa? 

______Resposta: O aumento na Guiana Francesa tem sido lento. Ao todo, havia 

128 pessoas infectadas e uma morta pelo coronavírus no país vizinho até sexta-

feira, dia 1º de maio. São poucos casos, se comparada ao Brasil, onde número de 

casos vem aumentando diariamente.  

OIAPOQUE TEM UM RESPIRADOR 

A distância para Macapá é outra dificuldade para o enfrentamento ao coronavírus em Oiapoque. O 
município fica a 580km da capital e conta com apenas um respirador para utilizar em casos graves de 
Covid-19. No entanto, a Prefeitura recebeu um equipamento para realizar testes de coronavírus, mas está 
sem os insumos para fazer os exames. 

“Faço um apelo às autoridades federais para ajudar urgentemente com investimentos e recursos para que a 
rede pública de saúde possa se estruturar e fazer os testes de Covid-19 em Oiapoque, ou na Guiana 
Francesa, devido a fragilidade da rede pública de saúde na fronteira franco-brasileira”, afirmou o secretário. 
Época entrou em contato com o Ministério da Saúde mas não obteve resposta até a publicação desta 
reportagem. 

Com as fronteiras fechadas, o único acesso ao lado francês é pela Ponte Binacional. É permitida a passagem 
apenas de mercadorias e de pacientes em situação de urgência ou emergência, em casos regulados pelas 
autoridades de saúde dos dois países. 

A determinação de confinamento na Guiana Francesa causa impacto econômico em Oiapoque. Diferente de 
outras fronteiras, onde os brasileiros costumam ter uma presença maior nos países vizinhos, ocorre 
exatamente o contrário no limite do Brasil com o território francês. 



3. Qual a dificuldade em Oiapoque para cuidar de seus moradores 
que contraem a Covid-19? É possível atravessar a fronteira 
nesses casos? Explique. 

A distância para Macapá é uma dificuldade para o enfrentamento ao 
coronavírus em Oiapoque. O município fica a 580km da capital e conta com 
apenas um respirador para utilizar em casos graves de Covid-19. No entanto, 
a Prefeitura recebeu um equipamento para realizar testes de coronavírus, 
mas está sem os insumos para fazer os exames.  

Com as fronteiras fechadas, o único acesso ao lado francês é pela Ponte 
Binacional. É permitida a passagem apenas de mercadorias e de pacientes em 
situação de urgência ou emergência, em casos regulados pelas autoridades 
de saúde dos dois países. 

ISOLAMENTO SOCIAL TEM BAIXA ADESÃO 

Uma maioria de franco-guianenses aproveita a vantagem cambial do Euro sobre o Real e atravessa a 
fronteira para fazer compras no comércio de Oiapoque. 

A economia, por sua vez, afeta negativamente o combate à pandemia em Oiapoque. Silva admite que as 
pessoas ainda não assimilaram totalmente o risco da pandemia, mas acredita que o descumprimento ao 
decreto de isolamento social se deve principalmente à questão econômica. Há dificuldade para obter a ajuda 
financeira do governo federal e filas são formadas em frente a agências bancárias. 

O fechamento da fronteira também pode afetar a vida de alunos brasileiros que estudam em Saint-Georges. 
De acordo com Silva, há cerca de 200 crianças matriculadas em unidades de ensino na Guiana Francesa, 
onde são educadas em francês. Como estão no Brasil, ainda é incerto se elas poderão atravessar a fronteira 
quando aulas forem retomadas. A previsão é de que as escolas da França sejam reabertas no dia 11 de maio. 

4. Como pode ser afetada a vida dos estudantes brasileiros que são 
matriculadas em escolas do outro lado da fronteira? 

Resposta: O fechamento da fronteira também pode afetar a vida de alunos 
brasileiros que estudam em Saint-Georges. Há cerca de 200 crianças 
matriculadas em unidades de ensino na Guiana Francesa, onde são educadas 
em francês. Como estão no Brasil, ainda é incerto se elas poderão atravessar 
a fronteira quando aulas forem retomadas. A previsão é de que as escolas da 
França sejam reabertas no dia 11 de maio. 

 

 

 

 

Você sabia? 

 Você sabia que a expressão que diz sobre as duas cidades ao Norte e ao 

Sul do Brasil “Do Oiapoque ao Chuí” não é verdadeira atualmente? 

 Qual é o extremo Norte do Brasil? - IBGE Explica 

 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=EyPzFjoIJGg&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=EyPzFjoIJGg&feature=emb_title

