EMEF “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER”
6º° ANO 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____

Português
* Objeto do Conhecimento: Elementos da Comunicação
* Habilidades: Respeitar os termos de fala, na participação em atividades coletivas em todos os ambientes
sociais e compreender a diversidade entre a fala e a escrita patrão da língua.

1. Observe os elementos da comunicação:
I) Emissor: Revista Veja
II) Receptor: os leitores da publicação.
III) Canal: língua portuguesa
IV) Código: mídia impressa
V) Contexto ou referente: principal - bullying nas escolas
VI) Mensagem: Abaixo a tirania dos valentões (principal).
Está(ao) INCORRETOS:
a) I, III
b) III, IV
c) IV, VI
d) V e VI

2.Comunicação só
poderá existir quando duas ou mais pessoas
estiverem interagindo em torno de uma mensagem, seja ela escrita ou oral por canais, como rádio,
telefone, carta, etc. Para que haja comunicação, é necessária a interação de vários elementos.
Sobre os elementos da comunicação, assinale a
alternativa que corresponde ao veículo que permite a transmissão da mensagem.

a) Emissor.
b) Receptor.
c) Ruído.

d) Canal.
e) Mensagem.

Texto para as questões 3 e 4.
A parte da senzala que era habitada pelas negras solteiras, logo que o sol iluminou as
grades das janelas que davam para o vale, tornou-se movimentada. Mulheres de
chimangos quase brancos, os braços muito pretos de fora, falavam em voz baixa e
gesticulavam nervosamente. Algumas delas mais velhas diziam palavras africanas na
excitação em que estavam e não se compreendiam porque eram de diversas nações e
haviam sido escolhidas já de propósito assim, para que não formassem grupos à parte,
com a linguagem secreta de uma só algaravia.
(Cornélio Pena, A Menina Morta)
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3. Sobre o texto, leia os itens seguintes.
I. As escravas dispunham de um código comum de palavras africanas.
II. Fora intencional o agrupamento de escravas provenientes de nações diversas.
III. A falta de uma língua comum dificultava as relações que mantinham com a administração.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, somente.
b) I e III, somente.
c) II, somente.

d) II e III, somente.
e) todos os itens.

4. A afirmação contida no item II pode ser confirmada no trecho: “eram de diversas nações e
haviam sido escolhidas já de propósito assim”. O que se afirma no item I é contraditório em
relação ao que se afirma em II, e o item III está incorreto porque não se menciona no texto a
dificuldade no relacionamento entre as escravas e a administração. No texto, algaravia:
I. É o mesmo que um código não verbal no caso de povos iletrados.
II. Designa uma língua estranha aos membros de outro grupo.
III. É a mistura de palavras africanas com palavras da língua portuguesa.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, somente.
b) I e III, somente.
c) II, somente.

d) II e III, somente.
e) todos os itens.

5.O humor da imagem ao lado está em:
a) subverter a lógica convencional ao unir objetos de
universos culturais diferentes.
b) transformar a expressão idiomática (utilizada por
homens) “tirar água do joelho”, que significa urinar, no
seu equivalente fotográfico, tomada a expressão em seu
sentido literal.
c) instaurar uma divergência entre sentido figurado e
representação iconográfica.
d) apresentar uma desproporção entre o universo
civilizado e o selvagem.
e) utilizar o eufemismo, ou seja, a suavização de expressões chocantes ou grosseiras.
6. Observe a tirinha abaixo e assinale a letra que contenha as afirmativas verdadeiras:
I- A comunicação é iniciada pela personagem
feminina através do código da língua portuguesa
falada.
II- Pode-se inferir que o personagem masculino,
no segundo quadrinho, ignora a interação iniciada
pela companheira, portanto não há comunicação
entre eles.
III- A intenção desta tirinha é fazer uma
intertextualidade com a atual situação política do
nosso Brasil.
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Está (ão) correta (s):
a) I apenas
b) II apenas

c) III apenas
d) I e III

e) II e III

7. Ainda sobre o texto acima, a função da linguagem predominante é a:
a) Metalinguística, pois a personagem feminina usa a língua portuguesa para explicar a má fase do seu
relacionamento.
b) Fática, visto que ela tenta estabelecer um diálogo com o parceiro.
c) Expressiva, uma vez que a personagem feminina expõe o que está sentindo pela má fase do seu
relacionamento.
d) Conativa, pois a personagem feminina tenta convencer o parceiro a discutir a relação.
e) Referencial, porque a personagem feminina avisa ao seu parceiro a real situação da relação deles.
8. Da imagem ao lado se pode compreender que:
a) O anúncio tem por objetivo conscientizar/persuadir o
leitor a aderir a um projeto de proteger a natureza.
b) O anuncio foi criado para explorar o sentido único da
expressão “filho da mãe”.
c) O objetivo principal deste texto é passar uma informação.
d) A expressão “filho da mãe” causa estranheza ao leitor e
foi usada no sentido pejorativo.
e) O canal para veicular está mensagem é a revista Época
e a função da linguagem predominante é a referencial.
9. Leio o texto
alternativa correta:

abaixo

e

assinale

a

única

LEGISLATIVO APROVA MEDIDA PROVISÓRIA QUE CONGELA SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PARAÍBA EM
2016
A Medida Provisória 242, editada pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) e que dispõe sobre a suspensão dos
reajustes salariais dos servidores do Estado, acabou sendo aprovada durante sessão realizada nesta terça-feira (15-032016), em meio a discursos acalorados entre as bancadas de situação e oposição.
A matéria foi aprovada por 19 votos favoráveis contra 10 votos contrários.
Votaram a favor os deputados Adriano Galdino (PSB), Anísio Maia (PT), Arthur Cunha Lima Filho (PT do B), Branco
Mendes (PEN), Buba Germano (PSB), Caio Roberto (PR), Doda de Tião, Edmilson Soares (PEN), Hermano Santos,
Estela Bezerra (PSB), Galego Souza, Genival Matias (PT do B), Gervasinho (PSB), Hervázio Bezerra (PSB), Inácio Falcão
(PT do B), Nabor Wanderley (PMDB), Olenka Maranhão (PMDB), Tião Gomes (PSL) e Zé Paulo.
Os votos contrários foram dos deputados Arnaldo Monteiro (PSC), Bruno Cunha Lima (PSDB), Camila Toscano
(PSDB), Dinaldinho (PSDB), Frei Anastácio (PT), José Aldemir (PEN), Jutay Menezes (PRB), Raniery Paulino (PMDB),
Renato Gadelha (PSC) e Tovar Correa Lima (PSDB).
Assinada pelo governador Ricardo Coutinho (PSB), a matéria suspendeu os reajustes das remunerações e subsídios
dos servidores ativos civis e militares da administração direta e indireta, inclusive dos proventos dos servidores inativos e
pensionistas.

(http://opipoco.com.br/)

a) O texto acima é uma notícia em que o código usado para transmiti-la foi o site http://opipoco.com.br/.
b) Segundo o texto, os servidores do estado da Paraíba terão seus salários reajustados em data já
marcada pelo governo.
c) A função da linguagem predominante no texto é a referencial, visto que o texto traz uma informação
para o leitor.
d) Segundo o texto, a MP foi aprovada de forma unânime, isto é, sem resistência nenhuma.
e) A função da linguagem predominante no texto é a metalinguística, visto que o texto explica para o
leitor os motivos da aprovação da MP 242.
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10. Leia um diálogo típico das redes sociais e assinale a única
alternativa correta:

k@ty@: - Kd vc? To c sds de vc!

a) Essa passagem não se concretiza como texto, pois, as regras Artur: - To em kza, hj tah fmz
gramaticais de ortografia, acentuação, utilização da letra maiúscula aki.
etc, são totalmente deixadas de lado pelo autor do scrap.
b) Em um ponto de vista gramatical a passagem não corresponde a k@ty@: - Pq vc naum resp m
um texto porque ela não expressa claramente a informação que o msg?
autor (dele) quis passar.
c) Não corresponde a um texto por não apresentar coesão e Artur: - Rlx, to d boa. Jah t lg.
coerência, além disso o texto não pode ser compreendido por causa
das falhas gramaticais.
d)Trata-se de um texto verbal coerente, que se manifesta através abreviações e símbolos, os quais, na
escrita, provocam estranheza, mas, lidos no seu lugar de origem, cumprem sua função comunicativa.
e) Trata-se de um texto verbal que evidencia a linguagem digital, e é considerado errado, pois o local em
que foi empregada essa linguagem, o Whatsapp, não é suporte para esses desvios ao português padrão.
13. Leia o texto abaixo
alternativa CORRETA:

e

assinale

a

única

a) O humor do texto está na fala da mulher.
b) O canal neste texto é a porta da geladeira.
c) O código deste texto é a língua portuguesa ( no
nível coloquial).
d) A função da linguagem predominante é a
referencial, tendo em vista o diálogo dos dois.
e) O emissor da mensagem é a mulher do bêbado.

Ao sair do boteco, todo embriagado,
consegue chegar em casa com muito custo.
Abre a porta e vai correndo para o banheiro.
Assustado, corre para o quarto e acorda a
mulher:
- Ô muié....Essa casa tá mal assombrada! Eu
abri a porta do banheiro e a luz acendeu
sozinha. Depois, fechei a porta e a luz apagou
sozinha.... A mulher, pê da vida, grita:
- Filho da mãe!!! Você mijou na geladeira de
novo!!!!

12. Analise a imagem abaixo e assinale a única letra correta:

a) A imagem acima representa como os seis elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que neste exemplo o código são gestos.
b) A imagem acima representa como os seis elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que neste exemplo o canal são gestos.
c) A imagem acima representa como os seis elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que neste exemplo o emissor foi demitido.
d) A imagem acima representa como os seis elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que neste exemplo não houve comunicação, porque o receptor não captou a mensagem correta.
e) A imagem acima representa como os seis elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo.
Vemos que neste exemplo não houve comunicação, porque o emissor não captou a mensagem correta.
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MATEMÁTICA
01) Na semana passada, a escola Aprender promoveu uma gincana entre a 2a série A e a 2a série B. No gráfico ao
lado está indicada a quantidade de pontos marcados pela 2a série A e pela 2a série B nessa gincana.
De acordo com esse gráfico, resolva os itens a seguir.
a) Quantos pontos foram marcados pela 2a série A?
b) Quantos pontos foram marcados pela 2a série B?
c) Quem ganhou a gincana? ____________________
d) Quantos pontos a equipe vencedora marcou a mais?
__________________________________________

2)

03) Complete os esquemas:
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04) Uma academia oferece quatro modalidades de esporte. Observe a tabela abaixo:

a) Calcule o total de alunos matriculados nas aulas de:
• musculação: _______ alunos
• hidroginástica: _____ alunos
• natação:
______ alunos
• judô: ____________ alunos
b) Sabendo que cada aluno está matriculado em uma única modalidade, quantos alunos, ao
todo, estão matriculados nessa academia? ___________alunos
05) Uma pessoa tem 1300 reais e quer comprar três aparelhos de tevê. Um dos aparelhos custa 450 reais, o
outro custa 549 reais e o terceiro custa 499 reais. Para essa compra, sobrará ou faltará dinheiro? Quanto?

06) Em um banheiro tem uma parede com 15 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13 fileiras
com 10. Quantos azulejos têm no banheiro?
a) 100
b) 130
c) 150
d) 280
07) Mariana tem 1,45 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a mais que o
irmão?
a) 28
b) 18
c) 15
d) 12
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08) Tendo somente uma nota de R$ 20,00, comprei um saquinho de pipoca por R$ 2,75, um suco por
R$ 2,00 e quatro balas por R$ 0,50. Quanto devo receber de troco?
a) R$ 14,15
b) R$ 14,25 c) R$ 14,50
d) R$ 14,75
09) Uma escola recebeu 150 cadernos. Contando somente com a distribuição para os alunos do
período da tarde foram 50% dos cadernos. Quantos sobraram?
a) 60
b) 65
c) 70
d) 75
10) Qual o resultado da subtração 907 de 3.153.
a) 2.156
b) 2.246
c) 3.246

d) 3.907

11) Maria mede um metro e meio. Qual a altura dela em centímetros?
a) 250
b) 200
c) 190
d) 150

12) Uma mamadeira tem a capacidade de 250 ml. Com um litro de leite, é possível preparar quantas
mamadeiras?
a) 8
c) 5
d) 4
b) 6
13 ) Em um açougue Renata comprou 1kg de bifes embalados em dois pacotes iguais. Quantos
gramas tem em cada pacote?
a) 600
b) 550
c) 500
d) 650
História
Tema:
A importância dos séculos como fonte de localização dos fatos históricos no tempo vivido.
• Apresentação do tema: Quando pensamos na História, temos que levar em consideração o período que
aconteceram tais fatos. Torna-se importante sabermos as datas e quais séculos ocorreram. Desta forma,
saberemos nos situar dentro do tempo histórico, facilitando a nossa percepção sobre o período que
estaremos estudando.
É importante percebermos que cada século corresponde a 100 anos, sendo que, todo século inicia-se a partir do
ano 1.
EX.: 100 = I, 101 = II, 300 = III, 303 = IV e 1000 = X.
Algumas regras para aprendermos a definir os séculos:
* Quando uma determinada data tiver zero ou zeros, cortamos os mesmos e identificamos o referido século.
Ex.: 100 = Corta os zeros sobrando apenas o 1 = século I
1000 = corta os dois zeros sobrando apenas o número 10 = século X.
• Algumas sequências de séculos:
1= 100= I
11= 600= VI
2= 103= II
12= 608= VII
3= 200= II
13= 700= VII
4= 205= III
14= 701= VIII
5= 300= III
15= 800= VIII
4= 205= III
16= 809= IX
6= 304= IV
17= 900= IX
8= 406= V
18= 902= X
9= 500= V
19= 1000= X
10= 507= VI
20= 1002= XI

21= 1100= XI
22= 1104= XII
23= 1200= XII
24= 1203= XIII
25= 1300= XIII
26= 1305= XIV
27= 1400= XIV
28= 1403= XV
29= 1500= XV
30= 1502= XVI

31= 1600= XVI
32= 1604= XVII
33= 1700= XVII
34= 1705= XVIII
35= 1800=XVIII
36= 1806= XIX
37= 1900= XIX
38= 1907= XX
39= 2000= XX
40=2001= XXI
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1)Responda os séculos das datas abaixo:
1= No ano de 1500, (
) os portugueses chegaram no Brasil.
2= Em 1789, (
) ocorreu a Revolução Francesa.
3= Quando a família real chegou ao Brasil foi no ano de 1808.
4= Em 476, (
) ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente.
5= No ano de 1966, (
) ocorreu o festival de música.
6= O ano de 820, (
) foi o ano bissexto.
7= Em 218,(
) ocorreu o nascimento da professora Marcia.
8= Em 1930, (
) Getúlio Vargas tornou-se presidente do Brasil.
9= Em 2021,(
) estamos uma pandemia devastadora.
10= No ano de 1453 (
), ocorreu a queda do Império Romano do Oriente.
11= Em 1914, (
) teve início a Primeira Guerra Mundial.
12= A peste negra que atingiu toda Europa iniciou-se no ano de 1347 (
)
13= Em 1604, (
) foi fundado o Conselho da Índia.
14= No ano de 376, (
) vários povo germânicos atormentaram o Império Romano.
16= No ano de 615, (
) foi fundada a capela do Orobó.
17= Em 702, a professora Sandra viajou para Londres (
).
18= No ano de 902, (
) ocorreu o primeiro encontro de professor.

2) Faça a linha do tempo colocando: Pré-História, História Antiga, História Medieval e História
Contemporânea e os fatos que colaboraram para as mudanças de cada História.

Geografia
Objetivo do conhecimento:A Geografia é a Compreensão do Espaço Geográfico
Habilidades a serem alcançadas: Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivencia e
usos desses lugares em diferentes tempos, para compreendermos o nosso espaço geográfico.
O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, e por isso é tido como um dos conceitos-chave
dessa ciência. As formas de se definir o espaço geográfico variam de acordo com as diferentes correntes
do pensamento geográfico, não havendo um consenso sobre o termo. Em linhas gerais, o espaço
geográfico pode ser entendido como o espaço modificado pela ação humana. Assim, é composto pelo
espaço natural e pela sociedade, e se encontra em constante processo de construção e transformação.
Entende-se, assim, o espaço geográfico como o espaço natural modificado pela ação do ser humano.
Em função disso, um dos aspectos mais marcantes desse espaço é o seu dinamismo, isto é, ele
está em constante transformação.
O espaço geográfico é o objeto de estudo da Geografia.
Quando falamos em ações humanas, estamos tratando de uma variedade de
relações e atividades desenvolvidas pela sociedade. Isso inclui o trabalho, a
economia (desde a estrutura econômica até os fluxos de dinheiro, mercadoria),
a cultura, as relações interpessoais, as relações de poder e as ações diretas
sobre o substrato natural, para citarmos alguns exemplos. Por isso, estudar e compreender o espaço
geográfico é compreender as interações entre a sociedade e o meio em que ela vive em todas suas
dimensões e particularidades.
Exemplos de espaço geográfico:Um clássico exemplo de espaço geográfico é a cidade. As cidades
são áreas intensamente modificadas pela atividade humana e local de uma grande diversidade de
atividades, fluxos e trocas, que condicionam a construção e transformação constante desse espaço.
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Plantações e as diversas formas construídas, mesmo em áreas isoladas, como estradas,
hidrelétricas, pontes, representam a intervenção humana na natureza e, portanto, uma representação do
espaço geográfico.
As cidades são um exemplo de espaço geográfico.
Elementos que formam o espaço geográfico: Diante da definição e
dos exemplos apresentados anteriormente, temos que o espaço
geográfico é formado pela interação de dois elementos principais, são
eles:A Natureza e a Sociedade.Por último, a geografia dispõe de
categorias que nos auxiliam no estudo do espaço geográfico, são
elas: paisagem, território, região e lugar.
Lugar: O lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas. Sabemos que cada pessoa
enxerga o mundo de forma específica, pois isso se relaciona com o conjunto de experiências dos
indivíduos ao longo do tempo, suas concepções culturais e seus valores morais e até religiosos. Portanto,
as análises geográficas pautadas no conceito de lugar concebem o espaço analisado não de uma
maneira direta ou racional, mas por meio da compreensão humana e, muitas vezes, com base em valores
afetivos ou de identidade. Esse tipo de análise é mais comum no âmbito da Geografia Cultural e da
Geografia da Religião, mas pode envolver outras áreas do saber em questão.
Paisagem: em algumas análises, a paisagem é diretamente definida como o “aquilo que a visão alcança”
ou como o “mundo conforme a sua aparência externa”. Portanto, a paisagem costuma ser definida como
as formas com que a produção do espaço geográfico revelam-se diante de nossos olhos.
Todavia, outras concepções desse modelo são apresentadas a partir da refutação desse conceito. Em
muitas abordagens acadêmicas, concebe-se a paisagem não apenas a partir da visão, mas
da multissensorialidade, ou seja, a utilização dos demais sentidos (tato, olfato, paladar e audição). Além
disso, a paisagem é, muitas vezes, reveladora de experiências e atrelada a fatores da expressão humana
e pessoais, o que dá à paisagem uma dimensão cultural.
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
Região: o conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado
em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, a região refere-se a uma
porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por
aquele que concebe a região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões
políticas, entre muitos outros tipos.
Dessa forma, a região não existe diretamente, mas é uma construção intelectual humana, em uma idéia
muito defendida pelo geógrafo estadunidense Richard Hartshorne (1899-1992) com base na filiação
filosófica de Immanuel Kant. No âmbito da Literatura, por sua vez, essa noção está vinculada ao conceito
de regionalismo, que expressa o conjunto de costumes, expressões lingüísticas e outros valores que
apresentam variação entre uma região e outra, dando uma identidade coletiva para os diferentes lugares.
Território: muito utilizado no âmbito da política, o território é comumente entendido como uma área
delimitada por fronteiras. No entanto, nem sempre essas fronteiras são visíveis ou bem delineadas. Na
maioria das abordagens geográficas, o conceito de território está relacionado com uma configuração de
poder. É portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica
estabelece-se.
O território possui uma característica importante, que é a sua multiplicidade em termos de tipificações e
de escala. Ele pode abranger desde uma área muito restrita, como uma rua ou um terreno qualquer, até
uma coalizão internacional composta por forças militares de diversos países. Ao mesmo tempo, seus
tipos envolvem territorialidades militares, jurídicas (vinculadas ao Estado), naturais, culturais e até
criminais, como os territórios do tráfico de drogas ou de grupos mafiosos.
Atividades:

1- Em linhas gerais, o espaço geográfico pode ser entendido como o espaço modificado pela ação
humana. Sendo assim podemos dizer que o espaço geográfico é composto pelo espaço natural e
pela sociedade? Explique sua resposta.
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2- Dê acordo com o texto qual é o objeto de estudo da geografia?
3- Explique com suas palavras o que você entendeu sobre esse parágrafo: Estudar e compreender o
espaço geográfico são compreender as interações entre a sociedade e o meio em que ela vive em
todas suas dimensões e particularidades.
4- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras:
( ) O espaço geográfico não é o objeto de estudo da geografia.
( ) Não existe interação alguma entre homem e natureza.
( ) A cidade não representa um espaço geográfico.
( ) Podemos perceber a ação do homem em vários lugares do mundo.
( ) Um clássico exemplo de espaço geográfico é a cidade.
( ) O espaço geográfico é formado pela interação de dois elementos principais.
5- A geografia dispõe de categorias que nos auxiliam no estudo do espaço geográfico, são
elas: paisagem, território, região e lugar, sendo assim descrevam dê acordo com o texto o que
representa cada categoria.

6- Relacione a segunda coluna dê acordo com a primeira:
( 1 ) Espaço Geográfico
( 2 ) Natureza e Sociedade
( 3 ) Lugar
( 4 ) Paisagem
( 5 ) Território

(
(
(
(
(

) É o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas.
) O espaço geográfico é formado por dois elementos.
) Objeto de estudo da geografia.
) Área delimitada.
) Aquilo que á visão alcança.

Espero que estejam bem e se cuidando!!!!!
Nesta coletânea estaremos revisitando sobre o nosso corpo humano por dentro, em suas funções e
sistemas vitais, ou seja, que nos mantem vivos, pois sem elas
nosso corpo falece. São elas: a Digestão pelo Sistema Digestório,
a Respiração pelo Sistema Respiratório, a Circulação pelo
Sistema Circulatório e a Excreção pelo Sistema Excretor ou
urinário.
O sistema digestório é responsável pela digestão dos
alimentos e absorção dos nutrientes. Além dos dentes, que
cortam e trituram os alimentos, esse sistema é auxiliado por
diversos órgãos que possuem células organizadas na forma de
glândulas. As glândulas salivares, por exemplo, lançam na boca
saliva, líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a
digestão de determinados alimentos. O fígado, além de
desempenhar inúmeras funções, produz um líquido, a bile
(armazenada na vesícula biliar), que facilita a digestão das
gorduras. Outra glândula que produz uma secreção responsável
pela digestão de vários tipos de alimentos é o pâncreas. A
digestão permite que os nutrientes presentes nos alimentos
atravessem a parede do tubo digestório (o tubo por onde o
alimento passa), sejam absorvidos pelo sangue e levados até as
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células. Veja na figura ao lado os principais órgãos do sistema digestório e as chamadas glândulas anexas, que
auxiliam nos processos de digestão.
Depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento passa pela faringe e pelo esôfago e chega ao
estômago, onde a digestão continua. Em seguida, é empurrado para o intestino delgado, que também atua na
digestão do alimento e na absorção da maior parte dos nutrientes do alimento digerido. Na próxima etapa da
digestão, o alimento chega ao intestino grosso, onde boa parte da água contida nos alimentos é absorvida pelo
corpo e ocorre a formação das fezes, compostas por tudo que não foi digerido nem absorvido pelo organismo. As
fezes são eliminadas pelo reto, que se abre no ânus.
Nos seres humanos e em muitos outros
animais, o sistema respiratório é responsável pela
obtenção do gás oxigênio do ambiente que será usado
na respiração celular. Também é esse sistema que
elimina do corpo o gás carbônico produzido.
Acompanhe, com o auxílio da figura ao lado, a
descrição do caminho que o ar percorre no sistema
respiratório humano. O ar penetra no corpo pelos tubos
respiratórios nariz, chega à faringe e depois atinge a
laringe. Em seguida, o ar passa pela traqueia, pelos
brônquios e pelos bronquíolos. Dos bronquíolos o ar é
conduzido aos alvéolos pulmonares. O ar que chega
aos alvéolos contém gás oxigênio, que acaba sendo
absorvido pelo corpo e vai para o sangue. Ao mesmo
tempo, o sangue que banha os alvéolos contém gás
carbônico, que passa para os alvéolos e acaba sendo
eliminado na expiração. Nos alvéolos ocorre, portanto,
a troca do gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio
do ambiente.
O ar entra nos pulmões e sai
deles por meio da contração de um
músculo, o diafragma, e dos músculos
intercostais (entre as costelas). Esse
processo
é
chamado
ventilação
pulmonar, com a inspiração e expiração.
Veja a figura ao lado.
O coração, os vasos sanguíneos
e o sangue formam o sistema
cardiovascular, ou circulatório. Com o auxílio
da figura ao lado, acompanhe a descrição do
trajeto do sangue no corpo.
O coração é um órgão dividido em quatro
câmaras (dois átrios e dois ventrículos) e seu
tecido muscular se contrai e impulsiona o
sangue para todo o corpo por meio dos vasos
sanguíneos (artérias, veias, capilares). Em
seu trajeto, o sangue ejetado do coração
segue pelas artérias para todo o corpo e volta
ao coração pelas veias: essa é a chamada
circulação sistêmica ou grande circulação,
que leva sangue rico em gás oxigênio às
células e traz de volta para o coração sangue
pobre em gás oxigênio. Do coração, o
sangue pobre em gás oxigênio é levado por
artérias pulmonares até os pulmões, onde se
torna rico em gás oxigênio e retorna ao
coração pelas veias pulmonares: é a
chamada circulação pulmonar ou pequena
circulação. Através de vasos microscópicos chamados capilares, ocorre a passagem de nutrientes, gases (gás
oxigênio e gás carbônico) e excretas entre as células e o sangue. O gás oxigênio e os nutrientes passam do
sangue para as células, enquanto o gás carbônico e as excretas percorrem sentido inverso.
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O sangue é responsável por transportar materiais de
uma região do corpo para a outra. Trata-se de um tecido
composto de uma parte líquida e de elementos com diferentes
funções. A porção líquida, o plasma, é formada por água e
diversas substâncias dissolvidas. No plasma são
transportados nutrientes e resíduos de uma parte do corpo
para outra. Os elementos mais numerosos do sangue são as
hemácias ou glóbulos vermelhos. Veja a figura ao lado As
hemácias transportam o gás oxigênio dos pulmões para os
tecidos do corpo. Já os glóbulos brancos, também chamados
de leucócitos, encarregam-se da defesa do organismo: eles
destroem os microrganismos que invadem o nosso corpo.
Finalmente, as plaquetas são elementos que ajudam a
interromper o sangramento quando um vaso é danificado, em
um processo chamado coagulação sanguínea. Forma-se uma
massa, chamada coágulo, que fecha o vaso rompido e
bloqueia o extravasamento do sangue.
O excesso de água é eliminado pelo sistema urinário.
O excesso de sal consumido também é eliminado pela urina.
Muitas substâncias são produzidas em nosso corpo ou ingeridas na alimentação.
Algumas delas, dependendo da concentração em que se encontram no corpo, podem se tornar tóxicas;
outras podem estar em excesso. Ambas podem ser eliminadas pela urina, isto é, excretadas. Esse trabalho é feito
pelos rins, veja a figura ao lado. A excreção das substâncias tóxicas ou em excesso (as excretas) é fundamental
para o bom funcionamento do corpo. Essa atividade ajuda a manter constante a composição química do
organismo, o que é importante para manter as funções vitais. Nos rins, várias substâncias do sangue passam para
o interior de milhões de tubos microscópicos, chamados néfrons.
Aquelas que não são tóxicas nem estão em excesso retornam ao
sangue. O líquido resultante é a urina, formada em cada rim, que passa
para os ureteres, fica armazenada na bexiga urinária e sai pela uretra.
A bexiga é um saco muscular que armazena temporariamente a urina.
À medida que ocorre o acúmulo de urina, a bexiga aumenta. Ao atingir
certo volume de urina, que geralmente varia entre 200 e 300 mililitros,
surge a vontade de urinar. Nesse momento, os músculos em forma de
anel, localizados em torno da uretra, relaxam e a urina é eliminada do
corpo pela micção, que é o ato de urinar. Algumas bebidas têm ação
diurética, isto é, aumentam o volume de água eliminado na urina (a
eliminação de urina é chamada de diurese). É o caso da cafeína, que
se encontra no café, no chá e em alguns refrigerantes.
Os medicamentos que possuem efeito diurético são indicados pelos
médicos (e, é claro, só devem ser tomados com indicação médica) para
pessoas com retenção de água causada por problemas
cardiovasculares e renais, entre outros
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Agora resolva em seu caderno:

Circula pelo passa pela

transporta

possui

bombeia o

exemplos

Começa na

Produz a

contém

Que podem
possuir

realiza a absorção de

É onde acontece
a absorção de

INGLÊS
OBJETO DE CONHECIMENTO
🌀elementos da Comunicação
🌀conversação espontânea
1- Faça o cabeçalho em seu caderno:
Modelo: March -_______, 2021 __________( dia da semana)
SCHERRER SCHOOL
ENGLISH CLASS
TEACHER ADRIANA
STUDENT: ___________________________________
2- VEJA A IMAGEM E PASSE PARA O PORTUGUÊS OS ADJETIVOS PARA O PORTUGUÊS;
( assista ao vídeo) https://youtu.be/9VcB_mLLyxU

__° ANO – SEMANA __ – ANO: 2021 – 4

tal

short

diry

clean

far

beautifil

ungly

small

close

3- Agora faça uma lista de mais 15 adjetivos em português e inglês : (ex: feio, alto, grande
etc)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

4- Escreva de 01 a 10 em inglês;
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ARTES
8 de Março - Dia Internacional da Mulher
O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março, e não é
considerado um feriado nacional. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e
econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e,
consequentemente, por diversos países.
Use sua criatividade e faça uma homenagem, em forma de desenho, para esse dia especial, para
homenagear uma mulher especial em sua vida

Podemos atribuir sentidos a cores, linhas, formas, imagens, sons, silêncios, gestões e movimentos.
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Muitas leituras estão presentes em nosso dia a dia, porém, em obras de arte, as interpretações podem
não ser as mesmas para todas as pessoas por não ser algo padronizado. Sobre arte, vamos refletir:
1. O que é arte?
2. O que é para você uma boa obra de arte?
3. Para ser boa, uma obra tem sempre que representar o mundo tal como ele é?
4. O que é representar a realidade?
5. Quanto mais a obra for “parecida” com a realidade, melhor é o artista?
6. As cores e as formas em uma pintura têm que ser sempre fiéis à natureza, ao mundo real?
7. Manchas e borrões podem ter significado?
8. Você consegue perceber quando uma obra é mais antiga, moderna ou contemporânea?
Como? Quais as “pistas”?

Ed. Física
Introdução
O atletismo competitivo é composto por três modalidades diferentes, corridas, saltos e
arremessos. Nessa aula iremos estudar apenas sobre as corridas. As corridas do atletismo são
chamadas de provas de pista, uma vez que podem ser utilizadas ou nas ruas de uma cidade, como a
maratona ou em pistas ovais dentro de estádios. Existem diversas modalidades das corridas, essas são
subdivididas em três grupos: Corrida de velocidade, Corridas de meio fundo e corridas de fundo.
As corridas de velocidade são as mais rápidas do atletismo, possuem uma distância de 100
metros, até no máximo 400 metros. Já as corridas de meio fundo, são compostas por competições de
800 a 1.500 metros. Por fim, temos as corridas de fundo, os competidores correm acima de 3.000 metros,
podendo chegar a maratona, 42 km aproximadamente, seria como ir correndo de Piúma até Guarapari.
Tipos de corridas: São apenas algumas.

100 metros rasos.

Corrida de revezamento.

Corrida com barreiras.

5.000 metros rasos.

Corrida com obstáculos.

Maratona.
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Agora vamos responder!
Questão01: Cite duas regras básicas para se competir em qualquer modalidade das corridas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Questão02: Você deverá escolher uma dessas corridas citadas acima e fazer o seguinte:
1º: Explicação básica da modalidade;
2º: Duas regras específicas da modalidade;
3º: Breve relato sobre um atleta brasileiro (a).
Questão03: O que você entende ser preciso para conseguir ser um grande competidor das corridas do
atletismo? Por quê?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Questão04: Analise as duas imagens e responda em seguida:
Nesta imagem podemos observar
dois competidores das corridas do
atletismo.

A) Qual a diferença existente entre os
dois corredores?
B) em que grupo de corridas se encaixa
o corredor da direita?
C) Qual dos dois competidores possui
maior resistência para correr? Por quê?

Obs: Na segunda semana dessa coletânea, estaremos fazendo um momento prático, com toda
sua família. Se preparem!
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