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Atividades.

Os Fundamentos técnicos do Handebol são as técnicas e movimentos
utilizados para jogar Handebol. Os principais Fundamentos Técnicos do
Handebol são: a Empunhadura, a Recepção, o Passe, o Arremesso, o Drible e
a Finta.
1) Com essa breve explicação sobre o que são fundamentos técnicos do
handebol, explique corretamente a forma de realizar os seguintes
fundamentos.

a) Empunhadura
b) Recepção
c) Passe
d) Arremesso
e) Drible
f) Finta
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ATIVIDADE DE CIÊNCIAS
A água é considerada potável quando pode ser consumida pelo ser humano.
Infelizmente, a maior parte da água dos continentes está contaminada e não
pode ser ingerida diretamente. Deve haver um tratamento.
A Água tratada é aquela da qual foram eliminados os agentes de
contaminação que possam causar algum dano à saúde, tornando-a potável. É
um processo bastante caro e complexo
Etapas do tratamento da água

Após ser captada nos mananciais e chegar à estação de tratamento, a água
recebe tratamentos diversos enumerados a seguir:
1. Floculação
Floculação é o processo no qual a água recebe substâncias químicas, que
pode ser o sulfato de alumínio, sulfato ferroso, entre outras. Este produto faz
com que as impurezas da água reajam com a substância química, formando
compostos mais pesados, flocos, para serem facilmente removidos no
processo seguinte.
2. Decantação
Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a água,
caem e se depositam no fundo do decantador. O período médio de retenção da
água nesses tanques é de três horas.
3. Filtração
Nesta fase, a água passa por várias camadas filtrantes, compostas por areias
de granulometria variada, onde ocorre a retenção dos flocos menores que não
ficaram na decantação. A água então fica livre das impurezas. Estas três
etapas: floculação, decantação e filtração recebem o nome de clarificação.
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Nesta fase, todas as partículas de impurezas são removidas deixando a água
límpida. Mas ainda não está pronta para ser usada. Para garantir a qualidade
da água, após a clarificação é feita a desinfecção.
4. Cloração
A cloração consiste na adição de cloro na água clarificada. Este produto é
usado para destruição de microrganismos presentes na água, que não foram
retidos na etapa anterior. O cloro é aplicado em forma de gás ou em soluções
de hipoclorito, numa proporção que varia de acordo com a qualidade da água e
de acordo com o cloro residual que se deseja manter na rede de
abastecimento. O cloro é utilizado para desinfecção, para reduzir gosto, odor e
coloração da água, e é considerado indispensável para a potabilização da
água. O cloro é um produto perigoso e exige cuidado no seu manuseio. A
associação do cloro com algumas substâncias orgânicas, os chamados tri-halo
metanos, ou compostos orgânicos clorados, podem afetar o sistema nervoso
central, o fígado e os rins, e também é conhecido como um composto
cancerígeno, teratogênico e abortivo.
5. Fluoração
A fluoração é uma etapa adicional. O produto aplicado tem a função de
colaborar para redução da incidência da cárie dentária. O flúor é aplicado na
água usando como produtos fluo silicato de sódio ou ácido fluo silícico.
6. Análises laboratoriais
Cada Estação de Tratamento de Água (ETA) possui um laboratório que
processa análises e exames físico-químicos e bacteriológicos destinados à
avaliação da qualidade da água, desde o manancial até o sistema de
distribuição. Além disso, pode existir um laboratório especial que faz a aferição
de todos os sistemas e também realiza exames como a identificação de
resíduos de pesticidas, metais pesados e plâncton. Esses exames são feitos na
água bruta, durante o tratamento e em pontos da rede de distribuição, de
acordo com o que estabelece a legislação em vigor.
7. Bombeamento
Concluído o tratamento, a água é armazenada em reservatórios e segue até
as residências através de canalizações.

Exercícios sobre tratamento da água.
1) Você tem a seguir, de forma desordenada, as etapas de tratamento
da água e o que acontece em cada uma delas. Associe a coluna I e a
coluna II corretamente:
Coluna I
A) cloração
D) filtração
B) decantação
E) captação
C) floculação
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Coluna II
(
) Agrupar as partículas de sujeira em flocos maiores, que flutuam
na água.
(
) Retirar a água, ainda impura, dos reservatórios naturais ou
represas.
(
) Separação espontânea das partículas em suspensão na água,
resultando na acumulação dessas no fundo dos tanques.
(
) Matar os microrganismos ainda existentes e prevenir o
aparecimento de outros durante o transporte.
(
) Remoção de partículas muito pequenas, para clareamento da
água.
2) A água de um certo rio é transparente e não tem cheiro. Ela pode
conter micróbios?
3) As estações de tratamento de água não fervem a água para matar os
microrganismos. Explique por quê?
4) O que é água potável?
5) O que é estação de tratamento de água?
6) Se a água que chega à nossa casa passa por um processo de
tratamento, por que é necessário filtra-la?
7) Cite três fonte poluidoras da água.
8) Quais são as características da água potável?
9) Qual a razão do nome água mineral?
10) Este ano acompanhamos as notícias sobre os desastres ocorridos
devido às chuvas em cidades dos estados de Pernambuco e Alagoas.
Mais uma vez, a população brasileira se solidarizou e enviou ajuda às
vítimas dos alagamentos. As autoridades, nas entrevistas veiculadas
pela televisão, enfatizaram a necessidade de envio de alimentos não
perecíveis, artigos de limpeza e água. Muitas cidades ficaram isoladas,
pois pontes foram derrubadas e houve estradas intransitáveis. Qual a
medida que a população dessas cidades precisou tomar para garantir o
consumo de água potável e, assim, evitar maior contaminação?
A) Coar cuidadosamente a água do rio.
B) Filtrar a água em filtro de barro.
C) Ferver ou adicionar cloro na água.
D) Deixar a água descansar antes de consumi-la.
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O que é arte rupestre?
Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas
pelos seres humanos durante a Pré-história. Essa produção artística surgiu
ainda durante o período Paleolítico, em torno de 30 mil anos atrás, e continuou
a ser praticada durante o período subsequente, o Neolítico.
A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de
cavernas, mas também foram verificadas outras manifestações, notadamente
as esculturas e as cerâmicas, em período mais recente.
As imagens consistiram principalmente na representação de animais, de seres
humanos, de objetos celestes e de figuras híbridas de humanos e animais.
Várias cenas de caçadas eram também representadas nas pinturas
Estudiosos do tema apontam que a representação das caçadas tinha também
uma dimensão que transcendia a representação, já que possivelmente às
pessoas da época, ao pintar um animal na parede, estavam elas colocando
naquele espaço os próprios animais. Ao atacar os animais nas cenas de
caçadas, as pessoas enfraqueceriam os animais antes da prática real de busca
de alimentos, situação que os favoreceria posteriormente.
Os materiais utilizados para as pinturas eram pedaços de carvão de suas
fogueiras e outras substâncias usadas na coloração. Ossos, chifres e dentes
eram também utilizados na confecção de esculturas que também expressavam
situações e seres do cotidiano das pessoas da Pré-história.
Apesar de ser uma arte primitiva, não se pode considerá-la inferior ao que é
feito na contemporaneidade. O refinamento das formas e a diversidade da
produção são consideradas de grande qualidade.
Exemplos de arte rupestre podem ser encontrados nas cavernas de Altamira,
na Espanha, e de Lascaux e de Chauvet, na França. Uma dos exemplos mais
conhecidos de esculturas do período pré-histórico é a denominada Vênus de
Willendorf, uma escultura que representa a figura feminina e possivelmente
também a fertilidade dos ciclos agrícolas.
Atividades
1- O que são pinturas rupestres?
2- O que era usado para fazer as pinturas rupestres?
3- Para que serve as pinturas rupestres?
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ARTE EGÍPCIA
A arte egípcia tem características únicas e relacionadas à religião. Acreditavam
na vida após a morte e as esculturas eram feitas com ouro e técnicas
avançadas, na arquitetura não podemos esquecer das gigantescas pirâmides
que deveriam ser imponentes como o poder dos faraós que mandavam
construir.
Grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides que nada
mais nada menos era os túmulos desses faraós e retratavam sua vida como
uma história em quadrinhos.
Uma das características das pinturas egípcias é a lei da frontalidade que era
uma maneira peculiar de fazer as representações. Rostos, pernas e pés de
perfil e o tronco de frente. O tamanho representando era referente à sua
posição que exercia na sociedade e o olho era desenhado de frente também.
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O perfil de uma pessoa é único. Quando desenhamos a pessoa de perfil
mantemos seus traços particulares.
ATIVIDADE
UTILIZANDO OS EXEMPLOS ACIMA, FAÇA UM DESENHO DO SEU PERFIL
PINTANDO COM UMA ÚNICA COR DE LÁPIS, PARA REPRESENTAR A
ARTE EGÍPCIA:
EXEMPLO:

CAPRICHE!
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EXERCISE
01-READ THE RECIPE: “FRUIT SALAD”:

INGREDIENTS
Banana
Orange
Papaya
Pineapple
Strawberry
Mango
Condensaded milk
HOW TO PREPARE
TO peel the fruit
TO chop the fruit
TO mix the fruits, condensaded milk in a bowl
TO serve the salad in cups.
QUESTIONS
a-What fruits are used in the recipe? Write in Portuguese.
b- Answer the question below and draw your favorite fruit :

What is your favorite fruit?
MY FAVORITE FRUIT IS.....
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COMPETÊNCIA
Identificar o numero
e pessoa verbal nos 
textos.

OBJETO DE
APRENDIZAGEM
Verbo: Número e Pessoa



HABILIDADES
(EF07LP04)
Reconhecer, em textos,
o verbo como o núcleo
das orações.
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1 - Assinale a alternativa que indica as formas de relevo onde predominam os
processos de erosão em detrimento do acúmulo da sedimentação:
a) Montanhas e planaltos.
b) Planícies e depressões.
c) Planícies e planaltos.
d) Montanhas e planícies.
e) Planaltos e depressões.
2 - O relevo brasileiro é de origem antiga, sendo muito trabalhado pelos
agentes exógenos de modelagem. Essa dinâmica implica:
a) na constituição de formações orogenéticas.
b) na ausência de cadeias montanhosas no território nacional.
c) na existência de imensas áreas de planície.
d) na elevada amplitude altimétrica do país.
e) nas zonas de planalto ao longo do leito do rio Amazonas.
3 - Para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo
brasileiro, elaborada por Ross (1989), foram fundamentais os trabalhos
de Ab’Saber e os relatórios e mapas produzidos pelo Projeto Radambrasil.
Ross passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens,
as unidades de planaltos, depressões e planícies.
Adaptação: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005.
Quais as unidades do relevo brasileiro que, de acordo com a gênese, segundo
Ross, são resultantes de deposição de sedimentos recentes de origem
marinha, lacustre ou fluvial?
a) Planícies.
b) Depressões.
c) Planaltos cristalinos.
d) Planaltos orogenéticos.
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e) Montanhas.
4 - Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam
apresentar climas mais frios, em função da menor pressão atmosférica
existente nesse tipo de ambiente.
O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados
é:
a) Depressões relativas.
b) Depressões absolutas.
c) Planaltos.
d) Cadeias de montanhas.
e) Planícies.
5 - Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
1 - Relevo
2 - Planície
3 - Montanhas
4 - Planaltos
5 - Depressões

(___) Áreas de maiores elevações da superfície
terrestre.
(___) Áreas mais baixas em relação às áreas
vizinhas.
(___) Formas da superfície terrestre.
(___) Áreas irregulares onde a erosão é maior que
a deposição.
(___) Áreas planas onde a deposição é maior que
a erosão.

O ordenamento correto da segunda coluna é:
a) 3, 5, 1, 2 e 4.
b) 3, 5, 1, 4 e 2.
c) 3, 5, 4, 1 e 2.
d) 5, 3, 1, 4 e 2.
e) 5, 3, 1, 2 e 4.

