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Orientações gerais:  

• Utilize o livro EJA Mundo do trabalho para consulta e realização 

das atividades; caso não tenha em mãos, consulte o 

link www.ceejamar.com.br e acesse o material de estudos;  

• Leia todas as atividades com muita atenção;  

• Observe atentamente o tema e a tipologia textual disponível no final 

das atividades, antes de redigir o seu texto;  

• Na folha de respostas, não esqueça de colocar o cabeçalho: nome 

da escola, seu nome completo, número do RM, data, matéria, número do livro 

e da unidade da atividade que está realizando. 

 

Unidade 4 

• Conhecer a canção popular (definição e história), e Identificar 

diferentes modos de criação de uma 

canção......................................................................................... Pág 88 a 112 

Exercícios: Páginas 89, 97, 100, 103 e 104. 

 

 

 

 

  

http://www.ceejamar.com.br/


Leia a reportagem a seguir para responder as questões:  

 

Especialistas alertam sobre sintomas menos comuns do novo 
coronavírus 

Da Agência Brasil - 20/05/2020 08h56 

 

Com a evolução da pandemia do novo coronavírus, autoridades de saúde 

chamam atenção para os sintomas da doença, especialmente os mais comuns. 

Mas outras manifestações também podem ser um indicativo da doença e devem 

ser motivo de alerta.  

Em sua página especial com informações sobre a covid-19, o Ministério 

da Saúde lista os sintomas da doença gerada pelo vírus: tosse, febre, coriza, dor 

de garganta e dificuldades respiratórias. 

Mas pesquisas revelaram outros sinais. Entre eles a perda de olfato e de 

paladar. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito 

Federal (CRM-DF), Farid Buitrago, essas manifestações ocorrem em entre 20% 

e 30% dos casos que apresentam sintomas.  

"Estes sintomas não são muito comuns, mas quando acontece a pessoa 

deve ficar atenta porque pode ser uma das manifestações do coronavírus. 

Associado a isso, se tiver febre, tosse e dor de garganta já fecha o diagnóstico", 

alerta o médico.  

Ele conta que a atenção a esses sintomas é um indicativo importante para 

o novo coronavírus porque são raras as condições que provocam essas 

alterações. "Eventualmente alguma doença pode causar isso, como tumores. 

Gripes comuns podem causar estes sintomas, mas é menos comum", comenta 

o presidente do CRM-DF.   

Caso a pessoa verifique estes sintomas, a orientação é a mesma para os 

demais: procurar uma unidade de saúde na atenção básica, os chamados postos 

de saúde. Nestes locais os profissionais encaminham a testagem e, em 

situações mais graves, para um atendimento em unidades de pronto 

atendimento ou hospitais.{...} 

Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/20/especialistas-alertam-sobre-sintomas-menos-
comuns-do-novo-coronavirus.htm>. Acesso em 20 de maio de 2020. 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/20/especialistas-alertam-sobre-sintomas-menos-comuns-do-novo-coronavirus.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/20/especialistas-alertam-sobre-sintomas-menos-comuns-do-novo-coronavirus.htm


Parte I – Interpretação de texto 

1. Quais são as listas de sintomas covid19 que o Ministério da saúde 

divulgou? 

2. A que orgão ‘’Farid Buitrago’’ pertence? 

3. Segundo pesquisas a perda de olfato e do paladar atinge quanto por 

cento? 

4. Após verificar os sintomas, qual é a orientação para seguir?  

5. O que acontece após o diagnóstico? 

 

Parte II 

6. A partir do que foi estudado na unidade 4 sobre o tema ''A canção 

popular: suas asas e raízes'', relacione:  
 

a) Canções populares são: 

b) A perda da liberdade foi nas décadas de: 

c) A palavra cantada pode ser considerada: 

d) Guerreiros descreviam as batalhas em versos e músicas para: 

 

(   ) Manifestação das pessoas e vivência do cotidiano; 

(   ) 1960 e 1970 em reação da ditadura militar; 

( ) Memorizá-las mais facilmente, e as cantavam quando retornavam a sua 

terra; 

(   ) Uma guardiã coletiva da memória dos povos. 

 

 

7. Ainda sobre o tema, relacione a primeira segunda etapa com a primeira 

de acordo com as respostas correspondentes:  
 

a) A canção é um gênero composto por: 

b) André Rocha afirma que a canção é.... 

c) A letra se deixa encantar pela melodia e... 

d) A canção é um gênero composto por duas materialidades distintas, mas 

indissolúveis:  

 



(   ) Uma poesia maravilhada quanto enfeitiçada pela melodia; 

(   ) Linguagem musical e a linguagem verbal; 

(   ) Transforma-se na canção; 

(   ) Melodia, e ritmo, a fim de passar mensagem ao ouvinte. 

 

Leia a música a seguir para responder as questões de 8 a 10: 

 

8. Quantas vezes a palavra chame aparece no poema? 

a) 16 vezes; 

b) 12 vezes; 

c) 9 vezes; 

d) 15 vezes. 

 

9. Quantos versos aparecem no poema?  

a) 35 versos; 

b) 24 versos;   

c) 18 versos; 

d) 22 versos. 



10. A Canção ‘’Acorda, amor’’, é de: 

a) André Rocha; 

b) Chico Buarque; 

c) Leonel Paiva e Julinho da Adelaide; 

d) Tom Jobim e Newton Mendonça. 

 

 

Parte III – Produção Textual 

 

Gênero – Texto narrativo 

O texto narrativo consiste em contar um fato, uma história, um 

acontecimento real ou imaginário. 

  Elementos da narrativa 

• Personagens: aqueles que vivem o enredo da história; 

• Tempo: é o período ou época em que se passam os fatos; 

• Espaço: lugar onde os fatos ocorrem 

• Enredo: a própria  estrutura narrativa, ou seja, o desenrolar dos 

acontecimentos. 

 

 Redija uma narrativa a respeito de uma situação vivida por você ou 

por algum conhecido ou familiar, durante a covid19, observando os 

elementos e as recomendações a seguir:  

 

Recomendações: 

• Coloque título e capriche na letra; 

• Verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu; 

• Não se esqueça de acentuar as palavras e de usar a pontuação 

adequada; 

• Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e pelo menos 3 parágrafos. 


