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EMEF” ITAPUTANGA 

 6° ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

Língua Portuguesa 

 

 Habilidade - Levar os alunos a identificarem as características, qualidades, defeitos, aparências e 

estados dos seres, para que assim, possam compreender melhor o mundo em que vivemos, 

respeitando as diferenças e semelhanças de cada indivíduo. 

 

Flexão de número: 

O adjetivo simples concorda com o substantivo em número, entretanto, se for um adjetivo composto 
por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. No entanto, se for composto por 
um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, não haverá variação de número. 

Ex.: Rapaz surdo-mudo. 

       Rapazes surdos-mudos. 

       Uniforme amarelo-canário. 
       Uniformes amarelo-canário. 

 

Flexão de grau: 

Os adjetivos podem caracterizar o substantivo de forma normal, ou seja, sem ênfases, mas também 

podem imprimir intensidade às características do substantivo. Por isso, quanto ao grau, os adjetivos 

classificam-se em: comparativo e superlativo. 

 

I. Comparativo: No grau comparativo, a mesma característica é atribuída a dois ou mais seres, 
portanto o comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. 

Comparativo de igualdade: Maria Luiza é tão inteligente quanto João. 

Comparativo de superioridade: Maria Luiza é mais inteligente que João. 

Comparativo de inferioridade: Maria Luiza é menos inteligente que João. 

II. Superlativo: Aqui não há comparação entre os seres, a característica dada pelo adjetivo é 
absoluta ou relativa, ou seja, algo ou alguém se destacará na multidão. 

Superlativo relativo: Neste caso, o adjetivo é atribuído a um ser que possui uma característica que 

o destaca em relação a todos os outros. Esta pode ser de superioridade ou de inferioridade. 

Exemplos: Eu sou a mais exigente da minha turma. (superioridade) 
                 Você é a menos atenta da classe. (inferioridade) 

Superlativo absoluto: Aqui as características serão destacadas com uma característica extra: a 
ideia de excesso. Quando utiliza um advérbio é chamado de analítico, quando usa um sufixo, de 
sintético. 

Exemplos: Você é muito chato! (analítico) 
                 Você é chatíssimo. (sintético) 
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Exercícios Parte A  

Leia um trecho da obra Alice no País da Mentira, de Pedro Bandeira. 
“- Quem eu não sou? Eu não sou uma porção de 
gente. Sou uma só. Eu sou Alice. 
- Alice? – continuou a voz. – Que tipo de Mentira não 
se chama Alice? 
- Tipo de mentira?! Que história é essa? Eu não sou 
mentira nenhuma. Sou uma menina. 
Dos cantos, de todos os cantos e esconderijos, várias 
figuras começaram a aparecer. Mas continuaram a 
distância, ressabiadas, estranhando a recém-che-
gada. Mesmo de longe, Alice notou que se tratava de 
uma porção de gentes, de gentinhas e de gentonas, 
mas umas gentes estranhas, cada uma diferente da 
outra. De comum, só tinham duas coisas: todas exi-

biam narizes enormes e pernas muito curtas, tão curtas que os pés vinham quase logo depois da 
barriga, como os pinguins. 
À frente das gentes, destacou-se um personagem narigudo, de bigodes espetados, roupa antiga 
cheia de galões e com um chapéu de três bicos. Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma velha 
lanterna. 
Entendi. Agora diga a mentira. 
Alice achou que seria mais educado chamar aquele engalanado tão pomposo de “senhor” e corrigiu: 
- O senhor que dizer “diga a verdade”, não é?” 
 

 
 1) No trecho “Mas continuam a distância, ressabiadas, estranhando a recém-chegada.” Qual a 
classificação morfológica da palavra destacada? 
 
2) Releia o trecho. 

“À frente das gentes, destacou-se um personagem narigudo, de bigodes espetados,  
roupa antiga cheia de galões e com um chapéu de três bicos. 

 Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma velha lanterna.” 
 
A que ou a quem os termos em destaque no trecho se referem, respectivamente? 
a. (   ) gentes – personagens – bigodes 
b. (   ) personagem – bigodes – galões 
c. (   ) personagem – espetados – roupa 
d. (   ) lanterna – gentes – bicos 
e. (   ) lanterna – personagens – roupa 
 
3) Às vezes, a posição do adjetivo na frase altera o seu significado. Dê o significado dos adjetivos 
destacados nas frases a seguir. 
 
a) Ele é um velho amigo de Alice _________________________________________________ 
 
b) Ele é um amigo velho de Alice. ________________________________________________ 
 
4) Releia o trecho. 

“De comum, só tinham duas coisas: todas exibiam narizes enormes e pernas muito curtas, 
tão curtas que os pés vinham quase logo depois da barriga, como os pinguins.” 

Retire do trecho os adjetivos presentes e indique o substantivo a que eles se referem. 
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Exercícios Parte B 

5) Adjetivos pátrios ou gentílicos são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo 
com as suas origens, ou seja, de acordo com seu país, estado, cidade, região etc. Indique os adjeti-
vos pátrios referentes a 
 
a) Acre _________________________________ 
b) Minas Gerais ______________________________ 
c) Pernambuco __________________________ 
d) Recife _________________________ 
e) Paraíba __________________________ 
f) João Pessoa __________________ 
g) Aracaju ________________________ 
h) Roraima _____________________ 
i) Palmas _________________________ 
 
6) Relacione as colunas quanto à classificação dos adjetivos. 
I. Adjetivo pátrio 
II. Adjetivo derivado 
III. Adjetivo composto 
 
(     ) traiçoeiro 
(     ) luso-brasileiro 
(     ) castanho-escuro 
(     ) anormal 
(     ) potiguar 
(     ) estudioso 
(     ) feliz 
(     ) mineiro 
(     ) azul-escuro 
(     ) ítalo-brasileiro 
 
7) Marque a única opção em que o adjetivo “Velho” tem função de substantivo. 
 
A) O tio de Alice era velho. 
B) O velho sábio não falou com Alice. 
C) Alice viu um armário velho e empoeirado no sótão. 
 
8) Transforme as locuções adjetivas em adjetivos. 
 
a) Ambiente de família 
b) Amor de irmã 
c) Revista do mês 
d) Linguagem do homem 
e) Doença do coração 
f) Festas de junho 
 
9) Identifique os adjetivos das frases abaixo. 
 
a) Alice disse que estava em um lugar abandonado. 
b) Alice usou todos os sentidos para descobrir que estava angustiada porque estava em um quarto 
mofado. 
c) As mentiras estavam pisando no chão sujo. 
d) As verdades ficaram abandonadas numa superfície plana. 
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Matemática 

 

Orientações:  
▪ Realize as tarefas com bastante atenção. 

▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização 

▪ Lembre-se de colocar o nome e o ano ao enviar a foto para o professor 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade  

• Comparar, ordenar e escrever números naturais 

• Reconhecer o sistema de numeração  decimal, suas principais características (base, 

valor posicional e função do zero) 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos) 

• Leitura e utilização de tabelas e gráficos  

 

Atividades 

 

1) Copie as expressões e coloque em cada ∆ um dos sinais + ou – de modo a 

obter igualdades 

a) 15∆5∆10=30 

b) 8∆1∆5=2 

c) 5∆3∆1=7 

d) 17∆4∆3=10 

e) 16∆2∆1=15 

f) 45∆37∆8 

 

2) Copie as expressões e descubra onde devem ser colocados os parênteses 
para que os resultados sejam os indicados 

 

A)  16:2x4 

B) 14+3x12=204 

C) 4x3+6x7=252 

D) 2+7x3+5=58 

E) 2+7x3+5=32 

F) 2+7x3+5=72 

3) Viviane tem R$85,00 para fazer compras. Das coisas que viu, ela decidiu 

comprar: 

• 2 pares de sapatos por R$ 18,00 cada um 

• 1 camiseta por R$ 14,00 

• 5 pares de meias por R$ 3,00 cada um 

 

Escreva abaixo a expressão numérica que indica quanto dinheiro 
sobrou 

4) Calcule o valor das seguintes expressões 

a) (12+2x5)-8 

b) 25-(15+6:3) 

c) 25+[7+(8-4:2)] 

d) 60-[8+(10-2):2] 

e) 80-[22+(5x2-1)+6] 

f) 14:2+[13-(4x2+1)
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5 . Calcule o valor das seguintes expressões 

a) 7+15:3 

b) 4x5+1 

c) 10:2+8 

d) 32+12:2 

e) 20:10+10 

f) 7X3-2X5 

g) 4X3+10:2 

h) 40-2X4+5 

i) 50-16:8+7 

j) 32:4:2:

 

6. Calcule o valor das seguintes expressões 

a) (13+2)x3+5 

b) (7+2)x(3-1) 

c) (4+2x5)-3 

d) 20-(15+6:3) 

e) 15+[6+(8-4:2)] 

f) 40-[3+10(10-2):2] 

g) [30+2x5(5-3)]x2-10 

h) 10+[4+(7x3+1)]-3 

 
 
CIÊNCIAS  

Objetivos:  

-Identificar os diferentes tipos de misturas. 

-Compreender o funcionamento de processos naturais. 

-Conhecer o conceito de mistura. 

 

Misturas  

A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes.  

Todas as vezes que um material entrar em contato com outro, teremos a formação de uma mistura. 

 
Mistura homogênea: 

É a mistura que apresenta apenas uma única 

fase. Formamos uma mistura homogênea todas 

as vezes que todos os materiais envolvidos na 

mistura são dissolvidos. Por exemplo, se 

adicionarmos sal e açúcar na água, ambos serão 

dissolvidos e, ao final, veremos apenas a água, 

ou seja, haverá apenas uma fase. 

 

Mistura heterogênea: 

É a mistura que apresenta duas ou mais fases. 

Sempre é formada quando um ou mais materiais 

que foram adicionados não se dissolveram em 

outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e 

isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá 

formando três fases.  
 

Mistura heterogênea – 3 Fases 

i)  
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Separação de Mistura 
 
Separação de misturas significa isolar um ou mais componentes (substâncias) que formam a 
mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. 
Para realizar a separação dos componentes de uma mistura é necessária a utilização de um ou 
mais métodos. Abaixo, temos uma relação de alguns métodos de separação de misturas. 
 
Para misturas heterogêneas 

• Catação: método de separação formada por sólidos de tamanhos diferentes, ou de um sólido 
não dissolvido no líquido. Exemplo: separar pedras dos grãos de feijão. 

• Ventilação: método que utiliza a força do vento para arrastar o componente menos denso(leve) 
de uma mistura formada por sólidos. Exemplo: separar a casca do grão de amendoim. 

• Filtração: método no qual um filtro de papel retem o componente sólido de uma mistura formada 
por um sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um líquido. Exemplo: separar a areia 
da água. 

• Decantação: Método no qual o componente menos denso da mistura (formada por um sólido 
não dissolvido em um líquido, ou entre dois líquidos que não se dissolvem) é deixado descansar 
até que o mais pesado vá para o fundo e o mais leve fique acima, devido a ação da gravidade. 
Exemplo: separar barro da água. 

 
 

b) Para misturas homogêneas 

1) Evaporação: método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na 
mistura. Assim, ao evaporar o sólido é separado. Exemplo: separação da água do sal em uma 
salina. 

2) Destilação simples: método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada 
por um sólido dissolvido em um líquido. Nele o líquido é vaporizado e em seguida condensado, 
sendo recolhido em um outro recipiente. Exemplo: separar a mistura água e sal. 

 

 

Atividades Caps 9 

 
1-Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou 
heterogêneos. Todas as alternativas abaixo estão certas, exceto uma, qual? 
 
a)Água e álcool/ homogêneo.                  
b)Água do mar e areia/ heterogênea; 
c) Areia da praia e conchas/ heterogêneo 
d)Leite e areia/homogêneo 
 
2- Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água cria-se uma mistura: 
 
a) homogêneo com 2 fases.                    b) homogêneo com 1 fase. 
c) heterogêneo com 1 fase.                     d) heterogêneo com 2 fases. 
 
3- Perla foi ajudar a mãe catando feijão. Perla tirou as pedras do meio do feijão. Qual separação de 
mistura pela usou? 
 
a) evaporação.                                          b) catação. 
c) decantação.                                          d) filtração. 
 
4-Desenhe um copo cheio com uma mistura de água, sal e terra. Não esqueça de colorir o 
desenho. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/catacao-flotacao-levigacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tamisacao-ventilacao-imantacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/filtracaometodo-separacao-misturas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas-por-decantacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-destilacao-e-evaporacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-simples.htm
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HISTÓRIA 

ORIENTAÇÕES: A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 

                              

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente 

Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição 

oral dessas sociedades 

 
1-Leitura do texto: 
O ESCRIBA 
     O escriba era a pessoa encarregada de fazer todo tipo de registro escrito e cálculos, e 
de organizar a administração. Ele era muito valorizado porque, na Mesopotâmia e no Egito, 
poucas pessoas sabiam ler e escrever. 
     Os escribas se formavam na eduba, a escola da Mesopotâmia. Os alunos da eduba 
tinham aulas de linguagem, matemática, astronomia, literatura, medicina, além de um ensino 
de história voltado para a memorização de datas, reis e grandes batalhas. 
     A disciplina na escola era severa: o aluno faltoso ou com dificuldades de aprendizagem 
sofria castigos físicos. 
     Depois de vários anos de estudos, os escribas podiam trabalhar nos templosauxiliar nos 
negócios de um aristocrata ou trabalhar por conta, oferecendo seus serviços de secretário 
aos clientes. 
     O trabalho paciente do escriba produziu textos muito variados, inscritos na pedra, na 
argila ou no bronze: códigos de leis e documentos de contabilidade, relatórios de viagens, 
além de textos religiosos e literários. 
 
-Sobre o escriba, responda: 
A - O que ele fazia? 
 
B - Onde ele se formava? 
 
C - Como era a escola de formação do escriba? 
 
D - Por que o escriba era tão valorizado? 
 
 
E-Imagine que você era um aluno da eduba mesopotâmica, 4 mil anos atrás. 
a-Escreva como seria o dia-a-dia das aulas, o tipo de lições para casa e a relação com os 
colegas. 
 
2- Para realizar essa atividade consulte o texto “Mesopotâmia”. 
 
-Responda as questões abaixo, em seguida procure as respostas no caça palavras: 

1-Rei assírio que construiu a primeira biblioteca do mundo---------------------- 

2-Religião dos povos da Mesopotâmia------------------------ 

3-Nome da escrita criada pelos sumérios----------------------------------- 

4-Elaborou o primeiro código de leis da história onde aparecia a Lei de Talião--------------5-

Povo militarista conhecido pela sua crueldade----------------------- 

                   6-Território localizado entre os rios Tigre e Eufrates------------------------------ 

7-Foi responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia------------------------ 

                   8-Fundaram as cidades-estados de Ur, Uruk, Nipur e Lagash-----------------------                              

9-Capital do Império fundado por Hamurábi---------------------------------------- 
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GEOGRAFIA 

 
Movimentos da Terra 
A Terra não é estática, portanto, está em constante movimentação. O planeta realiza diversos movi-
mentos, como a rotação e a translação. 
Sabemos que a Terra assim como os demais corpos celestes, não são estáticos portanto, eles reali-
zam movimentos. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, como 
solstícios e equinócios, a existência do dia e da noite, a contagem do ano, entre outros. Entendê-los 
é fundamental para compreender a complexidade e dinamicidade do Universo. 
A Terra realiza diversos movimentos, contudo, nem todos produzem efeito direto em nossas vidas, 
por isso passam despercebidos. Há dois principais movimentos realizados concomitantemente cujas 
consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. São eles:  Rotação, Translação 
Rotação 
A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância 
nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em um período 
de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, 
de oeste para leste. Assim, o sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência de posição 
há muitos anos. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos 
raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando, então, uma diferença de ilumi-
nação entre as regiões do planeta. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximada-
mente 1669 km/h. 
→ Consequências do movimento de rotação 
O movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noites devido à diferença de iluminação nas 
diferentes áreas do planeta. Sendo assim, parte do planeta fica iluminada pelos raios solares, cor-
respondendo ao dia, enquanto a parte oposta não recebe luz solar correspondendo à noite. 
Outras consequências do movimento de rotação é dilatação da região próxima à Linha do Equador 
e um possível achatamento dos polos, as correntes marítimas sofrem desvio para oeste e a criação 
do sistema de fusos horários. Esse sistema foi criado para padronizar o horário mundial e é calcu-
lado a partir da divisão da Terra (360°) em 24 horas, que corresponde ao período aproximado que a 
Terra leva para realizar o movimento de rotação. 
A Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim percorrendo uma órbita 
elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. 
A velocidade média é de aproximadamente 107.000 km. A translação é realizada ao mesmo tempo 
que a rotação. A velocidade do movimento altera-se conforme a Terra aproxima-se ou se distancia 
do Sol. Quanto mais próxima do Sol maior a velocidade e quanto mais afastada, menor é a velocidade 
do movimento. Quando ocorre o afastamento do planeta Terra em relação ao sol denomina-se afé-
lio e a distância entre Terra e Sol é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/fusos-horarios-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm
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Quando ocorre a aproximação da Terra com o Sol denomina-se periélio e a distância entre a Terra 
e o Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Assim, quando a Terra encontra - se no 
afélio, sua velocidade torna-se reduzida e, quando a Terra encontra - se no periélio, a velocidade de 
translação é maior. 
→ Consequências da translação 
Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa 
da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado “ano civil”, que por convenção apresenta 365 
dias e 366 a cada quatro anos, visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximada-
mente 365 dias e 6 horas. 
Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Sabe-se que 
a Terra possui um eixo de inclinação, o que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do 
planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou 
seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando, então, nas estações 
do ano. O início das estações do ano é marcado por dois fenômenos astronômicos: solstício e equi-
nócio. 
Solstício: corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu 
auge a norte ou a sul. Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior insolação. O solstício 
ocorre duas vezes por ano, junho e dezembro, e marca o início do inverno e do verão. Se a incidência 
é maior no hemisfério Norte, significa que esse estará vivenciando o verão e o hemisfério Sul que 
está recebendo menor incidência está vivenciando o inverno e vice-versa. A partir do solstício de 
verão, os dias são mais longos que a noite e, a partir do solstício de inverno, as noites são mais 
longas do que os dias. 
Equinócio: corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará 
iluminando igualmente o hemisfério Norte e o hemisfério Sul. Portanto, ambos os hemisférios, nesse 
momento, recebem igual iluminação. O equinócio ocorre duas vezes ao ano, nos meses de março e 
setembro, marcando o início do outono e da primavera. Enquanto o equinócio de primavera marca o 
início da estação em um hemisfério, no outro se iniciará o outono. Devido à igual iluminação dos 
hemisférios, dias e noites têm igual duração. 

 
Atividades 

01- “O que aconteceria se a Terra parasse de girar? 
Resposta na lata: tudo sairia voando!' É impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto, 
mas, se isso acontecesse, tudo aquilo que se encontra na superfície terrestre seria arrancado vio-
lentamente: as cidades, os oceanos e até o ar da atmosfera', afirma Rubens Machado, do departa-
mento de astronomia da USP. (…) 
TANJI, T. Revista Galileu, 09 jun. 2015. Acesso em: 10 ago. 2015 (adaptado). 
A consequência da hipótese acima apresentada deve-se pela combinação entre: 
a) a inércia e a alta velocidade de rotação terrestre 
b) a força da gravidade e o movimento de translação 
c) o eixo rotacional e o campo magnético da Terra 
d) a massa da Terra e o alinhamento da órbita lunar 
e) a translação e a rotação planetária 
02- Responda as curiosidades: 

a) Conceitue: Rotação e Translação 
b) Como é formado o Sistema Solar 
c) Qual Planeta no Sistema Solar apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento 

da Vida ? 
d) Qual é o satélite Natural da Terra? 
e) Explique quais são as consequências do Movimento de Rotação e Translação. 

03- Complete: 
a) O ______é uma estrela que emite energia para os vários planetas que o circundam. 
b) A _________é o único planeta conhecido que apresenta as condições necessárias para o 

desenvolvimento da vida. 
c) A _____ é o Satélite Natural da Terra. 
d) A Terra realiza dois movimentos principais: uma ao redor de seu próprio eixo, chamado de 

_____________,o outro ao redor do Sol , a _______________________. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/as-estacoes-ano.htm
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04- Atividades do livro   Apenas responder questões de 1 a 5 página 84. 
 

Inglês 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma 

 

Assunto: Pronomes Demonstrativos 

 

Os pronomes demonstrativo sem 

inglês são: this, that, these, those. 

Eles podem vir no plural ou no 

singular. 

• Singular: this: este, está, isto 
quando está perto de quem 
fala. 

• That:aquele,aquela,aquilo 
quando está longe de quem 
fala. 

Plural: these:estes, estas, perto 

de quem fala. 

Those: aqueles, aquelas, longe 

de quem fala. 

 

 

Ex: This is na apple (perto) 

      That is an apple (longe) 

                                                      Exercício 

A- Preencha os espaços em branco com o pronome demonstrative correto, observando singular, 

plural, perto ou longe. 

1-____________ is my best friend. (Longe) 

2-____________ is the house where I Live in. (Perto) 

3-____________ students are smart (Longe) 

4-____________ is an easy exercise. (Perto) 

5-____________ people are special. (Perto) 

6-____________ is a very fascinating woman. (Longe) 

 

Matéria: Profissões 

1-Doctor = medico 

2-Actor = ator 

3-Singer = cantor 

4-Nurse = enfermeira 

5-Actress = atriz 

6-Writer = escritor 

7-Driver = motorista 

8-Engineer = engenheiro 

9-Housewife = dona de casa 

10-Gardener = jardineiro 

11-Lawyer = advogado 

12-Musician = músico 

13-Postman = carteiro 

14-Salesmen = vendedor 

15-Waiter = garçom 

16-Teacher = professor 

17-Student = estudante 

18-Scientist = cientista 

 

 

 

19-Saleswoman = vendedora 

20-Bricklayer = pedreiro 

21-Secretary = secretária 

22-Fisherman = pescador 

23-Banker = banqueiro 

24-Butcher = açougueiro 

25-Barber = barbeiro 

26-Carpenter = carpinteiro 

27-Dentist = dentista 

28-Housewife = dona de casa 

29-Baker = padeiro 

30-Doorman = porteiro 
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Exercício 

A- Passe para o português no caderno 

1-Doorman = 2-Baker = 3-Housewife = 4-Dentist =  

5-Carpenter =  6-Barber = 7-Butcher = 
8-Banker = 

9-Fisherman = 10-Fisherman = 11-Salesman = 12-Salesman = 

13-Scientist = 14-Student = 15-Teacher = 16-Waiter = 

17-Postman =  18-Musician = 19-Lawyer =  20Gardener = 

 

 

          ARTE 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação 

de diferentes produções artísticas. 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos 

trabalhar esse tema na nossa coletânea. 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL 

ATIVIDADE 1 

 

Tendo como base o exemplo abaixo, vamos desenhar e decorar no nosso caderno a logo 

que representa a olímpiada de Tóquio, utilizando a técnica do mosaico, com recorte e 

colagem de papeis diversos.  

 

2021 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Esporte de invasão   >  Futsal 

Orientações: É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

➢ Que as atividades sejam enviadas e respondidas no caderno; 

➢ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

Habilidade ( EF35EF05 ) Experimentar e fruir diversos tipos de esporte de compõe taco, rede/parede 

invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas 

para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

Futsal é o futebol adaptado para a prática em quadra esportiva, com times de 05 jogadores.  As 

equipes, tal como no futebol, têm como objetivo colocar a bola na meta adversária, definida por dois 

postes verticais limitados pela altura por uma trave horizontal. O futsal, também chamado de futebol 

de salão, é um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. 

ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo pelo 

número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. 

HISTÓRIA DO FUTSAL 

O esporte teria sido inventado por volta de 1934, pelo professor Juan Carlos Ceriany Gravier, da 

associação cristã de moços ( ACM ) de Montevideo Uruguai, dando-lhe o nome de indoor football. 

FUNDAMENTOS DO FUTSAL 

Os objetivos desse esporte, tal qual no futebol é fazer gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que 

conseguir fazer o maior número de  gols durante a partida. 

O tempo total de jogo é de 40 minutos, ou seja, são dois tempos de 20 minutos com um intervalo de 

10 minutos  entre eles. O futsal reúne diversos movimentos desde chutes, passes de bola, dribles, 

cabeceios, etc...Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um 

treinador. além disso, há dois árbitros: O auxiliar e o cronometrista, sendo o cronometrista, principal  

responsável por controlar o tempo do jogo. 

Algumas regras do futsal -  No futsal nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que 

pode é o goleiro que usa uma luva para defender a marcação do gol pela equipe adversária . Como 

no futebol de campo, se um jogador cometer falta ele pode levar o cartão amarelo ( advertência ) ou 

o vermelho ( expulsão ). três cartões amarelos equivalem a um vermelho. As faltas podem ser 

cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando há desavenças entre jogadores e árbitro 

ou ainda, quando há violência física ou verbal. O juiz que irá decidir a gravidade da falta e do cartão 

que será dado. Vale ressaltar que no futsal não há o conceito de impedimento, como no futebol de 

campo. Por sua vez, as cobranças são realizadas em até 04 segundos e devem ser cobradas com 

os pés. 

Após a leitura do texto informativo, responda: 

1- Em que país foi criado o futsal? 

2- Em que ano foi criado? 

3- Quem foi o criador do futsal? 

4- Qual é o objetivo desse esporte? 

5- Qual é a duração de uma partida e como é dividido? 

6- Cite uma regra do futsal? 

 

 


