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Orientações gerais 

 - Leia atentamente os exercícios. 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 2: A formação da Terra - página 18, 19 e 21 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar   

Texto: Ilhas oceânicas página 26 e 27 

Youtube: Como se formam os vulcões - Singularizando 

 https://www.youtube.com/watch?v=N9sr2Fl6v10 

Tema 4: Terremotos página 31 – 35 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: Terremoto em Minas é o primeiro a registrar morte no País – página 40. 

Youtube: Como se formam os terremotos – DW Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U 

UNIDADE 2 – A atmosfera 

Tema 2: O ar que respiramos – página 51 e 53 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 



Tema 3: Poluição na atmosfera- página 61 - 64 EJA no mundo do trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mpu0_QifoHo 

UNIDADE 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1: Teorias da origem da vida - página 75 – 80 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: Origem da vida – Descomplica 

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

Tema 2: Fotossíntese e respiração celular página 89 – 93 EJA no mundo do Trabalho. 

UNIDADE 4 – Ambiente e diversidade 

Tema 1: A vida na Terra – página 97- 101 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=Whj_n_O-gr0 

Tema 3: A cadeia alimentar – página 97 – 104 EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 



Unidade 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 2 – A formação da Terra 

Planeta Terra 

O planeta Terra é o planeta habitado por nós, seres vivos. Conhecido também como 

planeta água, é o maior dentre os quatro planetas rochosos que fazem parte do Sistema 

Solar. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. 

Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. 

A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em: 

crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura externa, há também a interna que 

corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as 

condições favoráveis para a existência de vida aqui. 

 

Estrutura atual da Terra 

 

Imagem storyboardtha 

Vulcanismo 

O vulcanismo é o conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais 

magmáticos do interior para a superfície da Terra. Os vulcões são importantes elementos 

de modelagem do relevo, uma vez que a solidificação da lava por eles emitida dá origem 

a rochas ígneas ou magmáticas extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas. Essas 

rochas, posteriormente, poderão dar origem aos solos, transformarem-se em rochas 

metamórficas ou se converterem em sedimentos que, mais tarde, poderão formar as 

rochas sedimentares. 

(Fonte: Brasil escola) 



Estudo complementar 

Texto: Ilhas oceânicas página 26 e 27 

Youtube: Como se formam os vulcões – Singularizando 

 

ATIVIDADE 1 

Explique como ocorre a formação de um vulcão. Você já ouviu falar sobre algum vulcão 

em erupção? Comente 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Explique como ocorrem os terremotos. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 4 – Terremotos 

Os terremotos também conhecidos como abalos sísmicos são tremores que se 

manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de 

vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, 

liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos 

tremores. Em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado 

de Escala Richter, que vai de 1, para os mais fracos, a 10, para os mais fortes. No entanto, 

nunca houve registros de um terremoto que conseguisse alcançar o índice máximo. 

O que causa os terremotos? 

Existem três principais causas para os tremores na crosta terrestre: o desabamento, 

o vulcanismo e o tectonismo. Os tremores provocados pelo desabamento são de menor 

importância e são causados por alguma acomodação interna, provocada pela ruptura ou 

deslizamento de blocos rochosos internos, geralmente sedimentares, que são tipos de 

rochas, em geral, menos resistentes. A intensidade desses abalos costuma ser pequena. 

Já os tremores provocados pelo vulcanismo podem ser um pouco mais fortes, mas são 

localizados em áreas próximas a vulcões. Eles ocorrem por alguma ruptura ou erupção 

interna do magma ou de gases retidos sob grande pressão. Os seus efeitos não costumam 

ser sentidos a longas distâncias. O tectonismo, por sua vez, pode ser considerado o 

principal “vilão” responsável pelos terremotos. Como sabemos, a crosta terrestre não é 

uma camada única, mas constituída por inúmeros blocos, chamados de placas tectônicas. 

Muitas dessas placas estão em constante colisão, assumindo direções opostas. É nessa 

zona de contato que ocorre a maior parte dos terremotos do mundo. 

Além disso, quando a força do contato entre essas placas é mais forte do que a resistência 

das rochas, elas rompem-se, formando as chamadas falhas geológicas, que também são 

mais comuns nas zonas de contato entre duas placas, mas também podem se manifestar, 

com menor frequência, em áreas mais estáveis.  

Quando essas falhas provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem os 

terremotos. A maior falha do mundo encontra-se nos Estados Unidos: a falha de San 

Andreas. 



 

 
(Fonte: Brasil Escola ) 

 

 

Estudo complementar 

Texto: Terremoto em Minas é o primeiro a registrar morte no País – página 40. 

Youtube: Como se formam os terremotos – DW Brasil 

 

ATIVIDADE 3 

Explique a relação entre a movimentação das placas tectônicas e a incidência de 

terremotos em algumas regiões. 

 

 

 

 

 



Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 2 – O ar que respiramos 

Atmosfera 

A atmosfera (do grego atmos: gases e sphaira: esfera) é uma camada de ar formada por 

uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor 

do planeta em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos 

responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida da Terra. 

Ela é composta predominantemente por nitrogênio, responsável por 78% de seu volume, 

somado a 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o argônio, o hélio, o neônio e o 

dióxido de carbono. Esses últimos, por serem menos abundantes, são também chamados 

de gases raros. 

Assim como o próprio Planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, 

estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.  

 

O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como 

o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os 

gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades 

menores.  

(Fonte: Brasil escola) 

 



Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52. 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 

ATIVIDADE 4 

Observe a imagem e responda: 

 

Na sua opinião a altitude têm alguma relação direta com a pressão do ar (pressão 

atmosférica)? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

Quais são os gases que compõem o ar atmosférico? 

 

 

 

 



Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 3 – Poluição atmosférica 

A Poluição do Ar ou Poluição Atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de 

grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impacto 

ambiental e problemas de saúde humana. Dentre as substâncias poluentes temos as 

poeiras industriais, aerossóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Em 

diversos países, o nível de poluição do ar está acima do considerado aceitável pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais ou por atividades humanas. Alguns 

exemplos de tipos de poluição: 

 - Atividade de vulcões 

- Liberação de metano por animais durante o processo de digestão 

- Poeira de desertos 

- Decomposição 

- Industrialização 

- Veículos e queima de combustíveis fósseis/Queimadas 

- Mineração 

- Uso de aerossóis 

- Produção de energia elétrica 

As consequências da poluição do ar comprometem a qualidade do meio ambiente e da 

saúde das pessoas. A poluição do ar pode afetar patrimônios culturais, em decorrência 

das chuvas ácidas. Elas causam a corrosão gradativamente dos monumentos. Outro 

efeito é sob a camada de ozônio. Naturalmente, essa camada protege o planeta das 

radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Os gases poluentes formam os 

buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam, em parte, 

absorvidos. Além disso, o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito 

estufa e dá origem ao aquecimento global. 

(Fonte: Toda matéria) 

 



Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 

ATIVIDADE 6 

Com base em seus estudos, de que forma podemos contribuir para diminuir a emissão 

de poluentes em ambientes internos. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7 

Como a poluição do ar influencia na nossa saúde. 

 

 

 

 



Unidade 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1 – Teorias de origem da vida 

 Criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicam a origem do mundo e do 

homem. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no 

qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções 

sobre a existência da vida humana e, implicitamente, porque somos o único espécime 

dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. 

Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas o homem busca resposta para essa 

questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. 

 

Abiogênese ou teoria da geração espontânea explica a origem da vida a partir da matéria 

bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a 

crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é o lodo dos 

rios, que poderia dar origem à alguns anfíbios e répteis. 

Apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e 

representava o pensamento em uma época que poucos recursos tecnológicos existiam. 

Até esse momento não se tinha conhecimento de células, gametas e, muito menos, de 

mecanismos evolutivos e genéticos. Assim sendo, toda teoria era criada apenas a partir 

de observações dos acontecimentos do dia a dia. 

Biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia 

originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros 

seres vivos preexistentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. 

Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies preexistentes desses animais. 

Essa ideia hoje é bem entendida por todos, entretanto, para refutar a teoria da 

abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão 

dessa questão. Os estudos mais marcantes realizados para explicar a biogênese foram 

feitos por Francesco Redi e Pasteur. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

 

 



Experimento de Redi 

 

Experimento de Pasteur 

(Fonte: Diário científico) 

Estudo Complementar 

Youtube: Origem da vida – Descomplica 

 

ATIVIDADE 8 

Na sua opinião, como podemos explicar a origem da vida? 

 

 

 



Unidade 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 2 – Fotossíntese e respiração celular 

A fotossíntese é um dos processos biológicos mais importantes que ocorrem na Terra. 

Por consumir gás carbônico e liberar gás oxigênio. As plantas, algas e algumas espécies 

de bactérias (as bactérias possuem um processo específico), são seres que realizam o 

processo de fotossíntese. Assim, todos os seres que são capazes de produzir seu próprio 

alimento a partir de substâncias simples, são chamados de autotróficos. Os demais, que 

dependem de outros para se alimentar não produzindo seu próprio alimento, são 

chamados de heterotróficos. 

(Fonte: Diário científico) 

 

ATIVIDADE 9 

Explique a importância da fotossíntese para a manutenção da vida no planeta. 

 

 

 

 

 



Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 1 – A vida na Terra 

Biodiversidade 

Como o próprio nome indica, biodiversidade trata da diversidade de vida em todos os 

ecossistemas existentes, seja no mais profundo oceano, seja no topo das mais altas 

montanhas. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos 

existentes, como também à variedade genética e de funções ecológicas 

desempenhadas pelas diferentes espécies. 

De acordo com o Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade 

pode ser definida como: “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 

ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas." 

A perda da biodiversidade é um problema que vem ocorrendo em todo o mundo, em 

especial nas regiões tropicais do globo. A diminuição da variedade de vida no planeta 

pode trazer consequências graves, uma vez que uma espécie que entra em extinção 

coloca em risco várias outras, uma vez que um organismo não vive isoladamente. 

Um dos maiores responsáveis pela perda da biodiversidade é o próprio homem, que, 

em sua procura incessante por desenvolvimento e expansão de territórios, afeta 

negativamente o meio ambiente. Entre os principais processos responsáveis pela perda 

de diversidade biológica, podemos citar a destruição de habitat, exploração exagerada 

de espécies animais e vegetais, introdução de espécies exóticas, ampliação da 

agropecuária, poluição e mudanças climáticas. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

 

 



Estudo complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

 

 

ATIVIDADE 10 

Quais são os principais fatores que interferem na perda da biodiversidade? De que 

forma podemos contribuir para que isso não aconteça? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 3 – A cadeia alimentar 

Cadeia alimentar  

É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para outro. Nessa rota, a 

energia e a matéria dos alimentos são transferidas de um nível para outro. Cada ser vivo 

é essencial para a cadeia alimentar, e a eliminação de um desses organismos 

no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. 

Níveis tróficos  

Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre os 

diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia 

recebe o nome de nível trófico. Produtores, consumidores e decompositores são os 

diferentes níveis tróficos observados nesse esquema. 

Cada organismo ocupa uma posição diferente, de acordo com seus hábitos alimentares, 

na cadeia alimentar. 

Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia 

alimentar. Organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres 

vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de 

outro ser vivo. As plantas e algas são organismos classificados como produtores. 

Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de 

outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para sua 

sobrevivência. Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. 

Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, 

terciários, quaternários e assim sucessivamente. 

 



Os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar realizando 

a decomposição da matéria orgânica, e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como 

os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos 

decompositores os fungos e as bactérias. 

Importância da cadeia alimentar 

É de extrema importância, pois mantém o equilíbrio ecológico de espécies, e a retirada 

ou inclusão de organismos na cadeia alimentar pode gerar um intenso desequilíbrio e 

ocasionar até mesmo a extinção de algumas espécies de seres vivos. O desequilíbrio do 

ecossistema é um dos principais problemas ambientais da atualidade. Com a extinção de 

algumas espécies animais e vegetais, estão ocorrendo cada vez mais problemas em 

cadeias alimentares e, por consequência, prejuízos para o ecossistema. A caça predatória 

de animais, a poluição das águas, do ar e a contaminação de rios são os fatores que 

influem diretamente neste tipo de problema ambiental. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

ATIVIDADE 11 

 

Observe a imagem e construa a cadeia alimentar, indicando todos níveis tróficos dentro 

da teia. 

 

 

 

 

 



COVID -19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-
19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório). 

Quais são os sintomas? 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar 

Como é transmitido? 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos ou 
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador etc. 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 
higienize com álcool em gel 70%. 
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
- Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 
- Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
- Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa. 
-Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
- Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  
https://coronavirus.saude.gov.br/ 


