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13º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO – 27 A 31 DE JULHO DE 2020 

ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 
 

COMÉRCIO INFORMAL 
 

Quem nunca foi abordado nas ruas por 

pessoas vendendo óculos de sol, DVDs, CDs, 

sapatos, roupas, entre outros produtos? A 

concepção do “camelô” e sua abrangência se 

caracterizam por ser um conjunto de atividades 

econômicas realizadas sem que haja registros 

oficiais, não existe vínculo empregatício. Pode ser 

considerado “bico” e chamado por alguns de 

subemprego ou desemprego disfarçado. 
Mais da metade dos trabalhadores 

brasileiros arregaça as mangas e pega no 

batente todo dia sem ter nenhum direito 

trabalhista; o desemprego é dos principais fatores 

responsáveis pelo surgimento dessa opção de 

trabalho. 

   Atualmente, o comércio de rua é parte integrante da economia da cidade de Salvador; 

os comerciantes informais ocupam espaços, monta seus equipamentos, burla leis e acaba 

por inspirar criação de novas leis para provê o sustento de suas famílias. 

  A principal vantagem do trabalho informal é o fato de o mesmo ser uma forma que as 

pessoas têm de obter rendimentos. Dentre as desvantagens, o maior prejuízo é a 

inexistência de renda fixa, sendo esse o principal fator que resulta na falta de acesso a 

créditos e financiamentos. Acresce que não há recebimento de ajudas para refeição ou 

transporte, bem como não há férias pagas ou décimo terceiro e qualquer tipo de licença 

não é abrangido pelo trabalho informal.  
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____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________ 
DATA: _____/____/__PROFESSOR (A):______________________________________ 
ALUNO (A) _________________________________________________ 
TURNO: ________________TURMA:________________ 
TAP III – LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ATIVIDADE 1 

1) De acordo com o texto a expressão “camelô” está relacionada a: 

 

a) (   ) trabalhador ou trabalhadora com vínculo empregatício. 

b) (   ) trabalhador ou trabalhadora sem vínculo empregatício. 

 

2) O principal fator responsável pelo comércio informal é: 
 

a) (   ) o desemprego que abrange metade dos brasileiros. 

b) (   ) a vontade de ser dono do próprio negócio. 

 

3) Como os comerciantes informais se movimentam pela cidade? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) Qual o entendimento que temos da frase: “Mais da metade dos trabalhadores 

brasileiros arregaça as mangas e pega no batente todo dia sem ter nenhum 

direito trabalhista”. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Relacione formas de atividades do comércio informal que você conhece: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) Quais os direitos que um trabalhador ou trabalhadora possui em ter carteira 

profissional assinada? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7) Qual vínculo você possui hoje no mercado de trabalho?  Você gostaria de mudar de 

trabalho? Justifique sua resposta. ___________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________ 
DATA: _____/____/__PROFESSOR (A):______________________________________ 
ALUNO (A) _________________________________________________ 
TURNO: ________________TURMA:________________ 
TAP III – LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ATIVIDADE 2  

           O QUE É PRONOME?   

Pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha o nome. Os 
pronomes podem ser classificados em seis tipos: pessoais, demonstrativos, 
possessivos, relativos, indefinidos e interrogativos. Além disso, eles indicam 
a pessoa do discurso (primeira, segunda ou terceira, do singular ou do 
plural).  Hoje vamos falar dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais 
podem ser classificados da seguinte maneira: 

Pessoas do 
discurso 

Pronomes 
do caso reto 

Pronomes 
Oblíquos 

Pronomes de 
tratamento 

1a p. singular eu me,mim,comigo Você 

2a p. singular tu Te, ti, contigo Senhor 

3a p. singular Ele, ela o, a, lhe, se, si, consigo Senhora 

1a p. plural nós nos, conosco Vossa Excelência 

2a p. plural vós Vos, convosco Vossa Alteza 

3a p. plural Eles, elas 
os, as, lhes, se, si, 

consigo 
Vossa Santidade 

 

1) Agora observe a tirinha abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

a) Qual a classificação do pronome “ela” e “mim” respectivamente?                 

_____________________________ 

b) A quem se refere o pronome “ela”?________________________ 

c) O que você acha que Haroldo quis dizer com a frase “Sim, ela deve ter aprendido 

a lição...”? _________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________ 
DATA: _____/____/__PROFESSOR (A):______________________________________ 
ALUNO (A) _________________________________________________ 
TURNO: ________________TURMA:________________ 
TAP III – LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ATIVIDADE 3 
  

1) Complete as frases com os seguintes pronomes de tratamento: 

 

 Senhoras –      Vossa Santidade    –         Você  -        Vossa Excelência 

 

a) ______________________, o Papa, rezou pelos brasileiros. 
 
b) Qual destas _____________________ necessita de óculos de grau? 
 
c) _______________ é quem sabe de sua vida! 
 
d) O Presidente de um país é chamado de ____________________.  
 

2) Substitua os nomes em destaque por pronomes pessoais do caso reto: 

 

 a)  O trabalhador vendia CD, DVD e óculos escuros em sua barraca. 
 
___________________________________________________________________ 
 

c)  Calvin e Haroldo são amigos. 
 
       _______________________________________________________________ 
 
d) Eu e Valdir trabalhamos juntos na feira. 

 
___________________________________________________________________ 
 

e)  Dona Helena vende em sua barraca frutas e verduras fresquinhas. 
 
___________________________________________________________________ 

 

3) Substitua os nomes por pronomes pessoais do caso oblíquo seguindo o exemplo 

abaixo: 

 

 

a) Encontrei meu irmão. ______________________________ 

b) Pegue as frutas. __________________________________ 

c) Guarde a mercadoria. ____________________________ 

Comprei uma moto.    Comprei-

a.  
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 
DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 
ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 
TURNO: ________________TURMA:________________ 
TAP III - MATEMÁTICA  

 
ATIVIDADE 4 

 

UNIDADES DE MEDIDAS 

Quando você vai às compras você sabe o que comprar 

por quilo e litro, não é? Nos envolvemos diariamente 

com situações que exigem mensurar tempo, 

comprimento, massa, capacidade e tantas outras 

unidades de medidas.  Hoje vamos falar sobre as 

seguintes unidades de medidas:  

 O grama é a unidade de medida de massa; utilizamos para medir o peso das pessoas, 

dos alimentos e vários outros produtos. Seu símbolo é o (g). Há outras medidas como 

toneladas que é igual a 1.000 quilogramas. Usa-se para pesar grandes quantidades de 

massa e; a arroba equivalente a 15 quilogramas, é usada na pesagem de algodão, 

gado, etc. 

 O litro é a unidade de medida de capacidade; utilizamos para medir o leite, a água, o 

óleo, o álcool e outros líquidos. Seu símbolo é o (l).  Para quantidades menores que 1 

litro usamos o mililitro (ml). Um litro é composto por 1.000 ml, ou seja, mil mililitros 

foram 1 litro. 
 

Vamos praticar? 
 

1) Dona Lúcia foi ao sacolão comprar frutas e legumes. Ela comprou 2 300 gramas de 
bananas, 1 800 gramas de tangerinas, 1 500 gramas de tomates, 3 200 gramas de 
batatas e 1 900 gramas de cenouras. Quantos quilogramas (kg) de alimentos Dona Lúcia 
comprou no total? 

 

a) 8,7 kg  

b) 10,7 kg 

c) 10 ,700 kg  

d)  8 kg 

 

2) Dona Marinalva tem um cachorrinho e ele come por semana aproximadamente 1,4kg 

de ração. Esta quantidade equivale a:  

a) 140 gramas 

b) 1400 gramas 

     c) 14 gramas  

     d) 104 gramas 
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________ 
DATA: _____/____/__PROFESSOR (A):______________________________________ 
ALUNO (A) _________________________________________________ 
TURNO: ________________TURMA:________________ 
TAP III – MATEMÁTICA  

 
ATIVIDADE 5 

 
1) Considerando o texto da página anterior, responda: 

 

a) Qual é a unidade de medida de massa do boi que o açougueiro recebeu hoje, no 

açougue? _____________________________ E qual a unidade de medida para a 

venda ao consumidor?___________________________ 

 

2) Utilizando um copo com capacidade de 200 ml, quantos deles são necessários para 

completar uma garrafa de 1 litro? ________________________________ 

3) Complete as frases com a capacidade adequada l ou ml. 
 

a) Para encher o tanque de um carro com gasolina são necessários 30 _____. 

b) Em uma lanchonete são servidos sucos em copos de 300 _______. 

c) Em determinada receita são utilizados 100_____ de leite de coco. 

d) É comum encontrar sucos de caixinha de 200 ______. 

e) As caixas de leite geralmente vêm com 1 _______. 

f) Meio litro de suco corresponde a 500 ________. 

       

4)  Afonso e Melissa foram ao parque. Como estavam com sede foram comprar garrafas de 

água. Veja abaixo as garrafas compradas por cada um: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quem comprou a garrafa de maior capacidade? _________________ 

b) Quem comprou a garrafa de menor capacidade? _________________ 

c) Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se ter a mesma   

capacidade da garrafa de Afonso? _________________ 

d) Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se obter 1 litro?      

_________________ 


