
 

 

 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 

Atividade de Língua Portuguesa 
                 Ensino Fundamental – Livro 1 – Unidade 2 

 

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 2 

✓ Estudar sobre a sociedade letrada e organizar listas. (ordem alfabética)  

Exercícios págs. 45 a 49. (Livro do aluno). 

 ✓ Ler, analisar e comparar canção, verbete (tema, forma, estilo). 

Exercícios págs.66 a 71. (Livro do aluno). 

✓ Ler, interpretar e produzir textos. 

Exercícios (páginas 45 a 72). (Livro do aluno).                

Parte I -Constituição brasileira de 1988 
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       Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e 
promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as 
demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Pode ser 
considerada a sétima ou a oitava constituição do Brasil e a sexta ou sétima constituição 
brasileira em um século de república.  

      Ficou conhecida como "Constituição Cidadã", por ter sido concebida no processo de 
redemocratização, iniciado com o encerramento da ditadura militar no Brasil (1964–1985).  

     Desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura militar, e desde 1967 (particularmente 
subjugado às alterações decorrentes dos Atos Institucionais) sob uma Constituição imposta 
pelo governo federal.  

     O regime de exceção, em que as garantias individuais e sociais eram restritas, ou mesmo 
ignoradas, e cuja finalidade era garantir os interesses da ditadura, internalizados em 
conceitos como segurança nacional, restrição das garantias fundamentais etc, fez crescer, 
durante o processo de abertura política, o anseio por dotar o Brasil de uma nova 
Constituição, defensora dos valores democráticos. Anseio que se tornou necessidade após 
o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, a partir de 1985.  

     Independentemente das controvérsias de cunho político, a Constituição Federal de 1988 
assegurou diversas garantias constitucionais, com o objetivo de dar maior efetividade aos 
direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário sempre que houver 
lesão ou ameaça de lesão a direitos. Para demonstrar a mudança que estava havendo no 
sistema governamental brasileiro, que saíra de um regime autoritário recentemente, a 
constituição de 1988 qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas 
contra o estado democrático e a ordem constitucional, criando assim dispositivos 
constitucionais para bloquear golpes de qualquer natureza.  

     Com a nova constituição, o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia 
representativa foi conquistado: foi determinada a eleição direta para os cargos de Presidente 
da República, Governador do Estado e do Distrito Federal, Prefeito, Deputado Federal, 
Estadual e Distrital, Senador e Vereador.  

CAPÍTULO II  

DOS DIREITOS SOCIAIS 

(...) 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 64, de 2010). 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 

termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 

direitos; 
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II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos 

que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;  

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 

variável;  

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria;  

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)  

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva;  

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento 

à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)  

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal;  

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento 

e vinte dias;  

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;  

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 

termos da lei;  

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei;  

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança;  

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 

forma da lei;  

XXIV - aposentadoria;  

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de 

idade em creches e pré-escolas; (...). 
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    São direitos civis e políticos (exemplos: direitos à vida, à propriedade privada, à língua 

materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal), ou seja, 

de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu Estado, 

podendo votar e ser votado, entre outros. 

 

 Leia o texto da canção abaixo e responda às questões de número 01 a 05. 

Que país é este? 

Legião Urbana 

 

Nas favelas, no Senado 

Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição 

Mas todos acreditam no futuro da nação 

Que país é este? 

Que país é este? 

Que país é este? 

 

No Amazonas, no Araguaia iá, iá 

Na Baixada Fluminense 

Mato Grosso, Minas Gerais 

E no Nordeste tudo em paz 

Na morte eu descanso 

Mas o sangue anda solto 

Manchando os papéis, documentos fiéis 

Ao descanso do patrão 

 

Que país é esse? (4x) 

 

Terceiro mundo, se for 

Piada no exterior 

Mas o Brasil vai ficar rico 



Vamos faturar um milhão 

Quando vendermos todas as almas 

Dos nossos índios num leilão 

Que país é esse? 

 

1- Na sua opinião, qual a “sujeira” que pode estar presente no Senado? Explique. 

 

2- Por que é importante respeitar a Constituição Federal? Pesquise e comente. 

 

3- “Ninguém respeita a Constituição...Você concorda com essa afirmação? Explique. 

 

4- “Acreditar no futuro da nação”, nessa expressão da canção o que é preciso fazer, 

melhorar, para que tenhamos um futuro melhor no nosso país? Explique. 

 

 

5- Que país é esse? Dê sua opinião sobre o Brasil. (Até 10 linhas). 

 

6- Leia a charge abaixo e responda. A alternativa que resume o que a charge mostra é a: 

 

 

 

a) um médico consultando um paciente. 

b) pessoas discutindo sobre a pandemia do Covid-19. 

c) o auxílio do governo às pessoas de baixa renda. 
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d) a situação de vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua.  

 

Leia a tirinha da Turma da Mônica para responder às questões de números 07 e 08.  

 

7- Na sequência dos quadrinhos, o personagem Cebolinha, por intermédio de expressões 

faciais, comunica ao leitor reações de 

A) sossego e felicidade. 

B) alegria e espanto. 

C) raiva e tranquilidade. 

D) indiferença e irritação. 

E) susto e alívio.  

 

8- O texto de Maurício de Souza é surpreendente porque 

A) o autor introduz, no segundo quadrinho, personagens diferentes daqueles do 

primeiro quadrinho. 

B) Mônica, a brava, está acariciando o amigo Cascão. 

C) Cebolinha estava tão distante da cena que tinha visto, apenas, vultos. 

D) o leitor parece testemunhar, com Cebolinha, Mônica dando uma pancada no 

Cascão. 

E) o segundo quadrinho é independente do primeiro. 

 

 

 Ordem alfabética é, como o título já aponta, colocar organizado de acordo com a sequência 

do nosso alfabeto uma lista, palavras.  Organizar listas em ordem alfabética significa dispor 

as palavras de acordo com a sequência do alfabeto:  
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A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

  Isso quer dizer que a palavra que se inicia com a letra B virá antes daquela que se inicia 

com a letra D.    

    Caso as letras iniciais sejam as mesmas (Bárbara, Bruna, Beatriz), a segunda letra é que 

vai determinar qual será colocada primeiro: Bárbara, Beatriz, Bruna. Se a primeira e a 

segunda letra forem as mesmas, a terceira decidirá a ordem, e assim em diante.  

 

9- Relacione cada palavra abaixo com a ordem alfabética correspondente, colocando a 

letra da opção dentro do parênteses, ao lado do numeral ordinal: 

 

A) abelha                                                                1ª (   ) 

B) vidro                                                                   2ª (   ) 

C) arroz                                                                   3ª (   ) 

D) beleza                                                                 4ª (   ) 

E) fácil                                                                     5ª (   ) 

 

10- Apresente a ordem alfabética correta das palavras abaixo, relacionando a alternativa 

correta com a sequência ao lado: 

A) bacia                                                                  1ª (   ) 

B) belo                                                                    2ª (   ) 

C) boneco                                                               3ª (   ) 

D) buzina                                                                4ª (   ) 

E) bicho                                                                  5ª (   ) 

 

Parte II - Produção de texto 
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         Faça uma redação sobre as mudanças de hábito que você está passando e como está 

se adaptando nesta quarentena. O que mudou para melhor? O que não está sendo tão fácil? 

O que você está redescobrindo ou reaprendendo como ser humano? Quais atitudes podem 

ajudar a encontrar a paz interior? Explique. 

      Sua redação deverá ter um título, ter pelo menos 3 parágrafos, ser escrita em no mínimo 

15 linhas e no máximo em 30 linhas. 

 

                                                                                                                         Bom estudo! 
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