
 
EMEF “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER”. 6 ano 4ª COLETÂNEA 

NOME:________________________________________DATA: ___________ 
 

Alguns lembretes importantes:  

 Colocar nome completo, série, data e temática da aula no caderno.  

 Não precisa copiar o texto, mas a leitura é essencial e importante.  

 Após a leitura, desenvolver a atividade e devolver com a imagem nítida para 
o whatsapp privado do (a) professor(a).  

  

1 - Leia o texto abaixo. 
O disfarce dos bichos  

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu é porque 
o graveto era um inseto conhecido como “bicho-pau”. Ele é tão parecido com o galhinho, que pode ser 
confundido com o graveto.  

Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há grilos que imitam folhas. Muitos 
animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos 
ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, 
imitação. 
O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica 
estudando os animais. 
 

MAVIAEL MONTEIRO, José. Bichos que usam disfarces para defesa. FOLHINHA, 6 NOV. 1993. 

O bicho-pau se parece com: 
(A) florzinha seca. 
(B) folhinha verde. 

(C) galinho seco.  
(D) raminho de planta.  

 
02 - Leia o texto abaixo. 

A Boneca Guilhermina 
 

Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito 
boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. Mas depois que pega no 
sono, dorme a noite inteira! Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água 
para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. 
Mas quando ela chora, eu não agüento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca 
mais bonita da rua. 

MUILAERT, A. A boneca Guilhermina. In: __ As reportagensde Penélope. São Paulo: Companhia das  Letrinhas, 1997. p. 17. Coleção Castelo Rá-
Tim-Bum – vol. 8. 

 

O texto trata, PRINCIPALMENTE, 
(A) das aventuras de uma menina. 
(B) das brincadeiras de uma boneca. 

(C) de uma boneca muito especial. 
(D) do dia-a-dia de uma menina. 

 
 
03 -Leia o texto abaixo. 

Bula de remédio 
VITAMINA 
COMPRIMIDOS 
embalagens com 50 comprimidos 

               
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
O Produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. 



É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. 
 
INDICAÇÕES 
No tratamento das anemias. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 
Não deve ser tomado durante a gravidez. 
EFEITOS COLATERAIS 
Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. 
 
POSOLOGIA 
Adultos: um comprimido duas vezes ao dia. Crianças: um comprimido uma vez ao dia.  
 
LABORATÓRIO INFARMA S.A. 
Responsável - Dr. R. Dias Fonseca 
 

CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio. Alp Novo: análise, linguagem e pensamento. São Paulo:FTD, 1999.v.2.p.184. 

 
No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica: 

(A) as situações contra-indicadas do remédio. 
(B) as vitaminas que fazem falta ao homem.  

(C) os elementos que formam o remédio.  
(D) os produtos que causam anemias.  

 

04 - Leia o texto abaixo. 

Talita  
 

Talita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa, e tinham de ser nomes que rimassem. 
Assim, por exemplo, a mesa, para Talita, era Dona Teresa, a poltrona era Vó Gordona, o armário era o Doutor 
Mário. A escada era Dona Ada, a escrivaninha era Tia Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e assim por 
diante.  

Os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas tipo como 
esta:  

— Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia Sinhazinha!  
— É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou num pé e volto noutro.  
Ou então:  
— Que amolação, Prima Dora está entupida, não lava nada! Precisa chamar o mecânico.  
— Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né mamãe?  
E todos riam. 

 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio nofre: uma história policial. São Paulo: Ática, 1985. 

 
A mania de Talita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é: 

(A) curiosa. 
(B) exagerada. 

(C) estudiosa. 
(D) criativa. 

 
05 - Leia o texto abaixo. 

A raposa e as uvas 
 

Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada 
por um cacho de uvas.  

“Que delícia”, pensou a raposa, “era disso que eu precisava para adoçar a minha boca”. E, de um salto, 
a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas.  

Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: “Aposto que estas uvas estão verdes.”  
Esta fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o que querem, culpam as 

circunstâncias. 
(http://www1.uol.com.br/crianca/fabulas/noflash/raposa. htm) 

 
A frase que expressa uma opinião é: 
 

(A) “a raposa passeava por um pomar.” (ℓ. 1-2). 
(B) “sua atenção foi capturada por um cacho de uvas.” (ℓ. 2-3). 
(C) “a raposa afastou-se da videira” (ℓ. 7-8) 
(D) “aposto que estas uvas estão verdes” (ℓ. 9-10). 

 



06 -Leia o texto abaixo. 

EVA FURNARI  
 

EVA FURNARI - Uma das principais figuras da literatura para crianças. Eva Furnari nasceu em Roma 
(Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua atração 
eram os livros de estampas e não causa estranhamento algum imaginá-Ia envolvida com cores, lápis e pincéis, 
desenhando mundos e personagens para habitá-Ios...  

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes Plásticas expondo, 
em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, em uma mostra 
individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, formando-se no ano de 
1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das narrativas 
visuais.  

Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é, contadas 
apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega, inaugurando a coleção 
Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil -FNLlJ.  

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti de “Melhor 
Ilustração” - Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho (1998) - setes láureas 
concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra.  

 
http://caracal.imaginaria.cam/autografas/evafurnari/index.html 

A finalidade do texto é: 
 

(A) apresentar dados sobre vendas de livros. 
(B) divulgar os livros de uma autora. 
(C) informar sobre a vida de uma autora. 
(D) instruir sobre o manuseio de livros. 

 
07 -Leia o texto abaixo. 

 
 

O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a atenção para a: 

 

(A) necessidade de preservar as árvores. 
(B) poesia “Canção do exílio”, que fala da terra. 
(C) vida de passarinho solitário. 
(D) volta o sabiá para sua casa. 

 

 

MATEMÁTICA 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO E EGÍPCIO 
 
Objetivos da aula:  

 Relacionar os sistemas de numeração romano e egípcio com o sistema decimal;  

 Apropriar da história desses sistemas de numeração com a história da civilização; 

 Identificar os símbolos dos sistemas romano e egípcio .  
 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO 

Assistir ao vídeo: https://m.youtube.com/watch?v=SZIHSbwBHjg 

O vídeo explica o sistema de numeração ROMANO 

https://m.youtube.com/watch?v=SZIHSbwBHjg


Esse Sistema de numeração é o mais usado nas escolas, depois do 
sistema de 
numeração decimal. E também na representação de:  
• designação de séculos e datas; 
• indicação de capítulos e volumes de livros; • 
mostradores de alguns relógios, etc. 

  

No Sistema de Numeração Romano é utilizado sete letras 
(símbolos) que representam os seguintes números: 

1 I 

5 V 

10 X 

50 L 

100 C 

500 D 

1000 M 

Para formar outros números romanos utiliza-se as letras acima repetindo-as uma, duas ou três vezes 
(nunca mais de três). Sendo que as letras V, L e D não podem ser repetidas. 

2 II 

3 III 

20 XX 

30 XXX 

200 CC 

300 CCC 

2000 MM 

3000 MMM 

Exercícios de numeração romano:  

1)Escreva o número romano DCCLXXXI em arábico._____________________________ 
 

 
2)Escreva os números a seguir utilizando os números romanos: 

a) 23  
b) 350  
c) 500  

d) 1029  
e) 104  

 

3) Escreva os números romanos em números arábicos: 

a) LXII  
b) CCVI 
c) D 

d) M 
e) MMCIII  

 

 

Sistema de Numeração Egípcio 
Os egípcios da Antigüidade criaram um sistema muito interessante para escrever números, baseando 
em agrupamentos. Essa idéia de agrupar foi utilizada nos sistemas mais antigos de numeração. 
 
Cada unidade era representada por : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I II III II 
II 

II 
II 
I 

III 
III 

III 
III 
I 

IIII 
IIII 

IIII 
IIII 
I 

 



 

 

 

Ao chegar às dezenas os foram substituídos por ∩: 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

∩ 
 

∩I 
  

∩II 
 

∩III 
  

∩IIII 
  

∩III 
II 
  

∩III 
III  
  

∩III 
IIII 
  

∩IIII 
IIII 
  

∩IIII 
IIIII 
  

∩ ∩ 
 
 
  

∩ 
∩ 
I  
 
 
  

Para representar a centena os ∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩ foram substituídos por  , juntando vários símbolos 
de 100 escreviam o 200, o 300, o 400 e assim até 900. 
Dez marcas de 100 eram trocadas pelo 

símbolo  , assim a cada marca de dez 
mudamos o símbolo. 
 
Veja os símbolos usados pelos egípcios e o que 
significa cada marca. 
 

Exemplo: 
O número 5068 para os egípcios seria escrito 
assim: 
 

∩∩∩∩∩∩ IIIIIIII ou seja 1000 
+ 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10+ 10+ 10+ 10+ 
10+ 10 + 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 
 
 

Símbolos Egípcios  

 

 

 

 

 



 

 

EXERCÍCIOS SISTEMA EGIPICIO 

 

  



 

 

HISTÓRIA 

Tema: Pré-História 

 Apresentação do tema 

Estudar a Pré-História, é buscar conhecer o início da vida humana no planeta Terra dentro de uma 

perspectiva de mudanças tanto do planeta, como também do próprio ser humano. Dentro desse 

contexto histórico, os hominídeos ( seres humanos ) teriam surgidos na Terra a partir de 4 milhões 

de anos atrás. Desta forma, tratar de um período tão distante de nossa realidade fica muito 

complicado em conhece-lo em sua total essência. Por isso, os estudiosos dividiram a Pré- História 

em períodos, que basicamente dividiremos nos três de maior importância: Idade da Pedra Lascada ( 

Paleolítico ), Idade da Pedra Polida ( Neolítico ) e Idade dos Metais. Dentro deste formato, 

perceberemos toda aluta do ser humano para se manter vivo no planeta e todo seu processo criativo 

que vai está diretamente ligado as mudanças físicas que ocorreram com esses hominídeos ( seres 

Humanos ). Como exemplo podemos destacar algumas espécies: Australopithecus, Homo Habilis, 

Homo Erectus e Homo Sapiens. Cada Homo foi criando tecnologias desde a mais simples até a 

mais avançada, tendo assim, um domínio cada vez maior sobre o mundo em sua volta. Devido a 

esse domínio gradativo que esses hominídeos irão estabelecer através do avanço tecnológico, é que 

para facilitar o estudo os estudiosos dividiram em períodos. No período do paleolítico o seres 

humanos eram nômades, viviam da caça e da coleta de frutos. Suas moradias eram as cavernas e 

andavam em pequenos grupos. Nesse período criaram tecnologias através de ossos, pedra e 

madeira e o surgimento do fogo, o qual colaborou para assar a carne, como fonte de luz e para a 

caça. Faziam desenhos nas paredes das cavernas, chamadas na atualidade de pintura rupestre. No 

período do Neolítico, os seres humanos tornaram-se sedentários, ou seja, passaram a viver em um 

único lugar. Dois fatores foram muito importantes para o sedentarismo: a domesticação dos animais 

e a agricultura. Passaram a construir suas moradias e ampliaram a divisão do trabalho que já existia 

de forma mais simples no Paleolítico. Desenvolveram tecnologias como: o arco e flecha, a lança 

inventaram a roda e passaram a dominar determinados metais. Por isso, chamado Idade dos Metais 

que determinou um desenvolvimento tecnológico cada vez maior. O sedentarismo contribui para o 

surgimento das cidades, como também o surgimento do Estado. O surgimento da ESCRITA será o 

marco divisório entre a Pré-História e a História propriamente dita. 

 Algumas observações: 

 

_ Na atualidade a palavra Pré-História ( apesar de ainda ser colocada nos livros didáticos) já 

é um termo em desuso, pois para os estudiosos tudo que o ser humano fez mesmo antes da 

criação da escrita compõem o movimento histórico, sendo assim, tudo é História. 

_ existem outras teorias à respeito do surgimento do ser humano na Terra, como a Teoria 

Criacionista como também a Teoria do Big Bang. Enquanto historiadores trabalhamos dentro 

do contexto científico, por isso, o texto acima está diretamente ligado a Teoria Evolucionista. 

_ É importante ressaltar que as datas relacionadas a Pré-História não são precisas, mas 

aproximadas< pois quanto mais antigo um fato histórico for, mais difícil fica em datá-lo.  

 _Quando explicamos a Pré-História, parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo em todos 

os lugares, mas na verdade cada grupo humano foi se estabelecendo dentro de seu contexto 

histórico e cultural, Ex.: A escrita oficialmente foi criada na Mesopotâmia. Isso não significa 

que todos os outros povos também desenvolveram a escrita. Na atualidade existem povos 

que ainda não desenvolveram suas escritas. 

 

 



 

 

Questão 01 
(Udesc) O estudo da Pré-História abrange um longo período da história humana. Uma das 
periodizações mais conhecidas distingue pelo menos dois grandes períodos. Sobre esses períodos 
e suas distinções, é INCORRETO afirmar: 
a)No período denominado como neolítico dá-se a descoberta e o controle do fogo, uma das maiores 
conquistas desse período, que permitiu aos seres humanos a fundição dos metais. 
b) De modo bem geral, o período paleolítico está para as sociedades de caçadores-coletores assim 
como o período neolítico está para a agricultura e a criação de animais. 
c) Tanto o termo paleolítico quanto o neolítico referem-se à forma de tratamento da pedra. 
d) O período denominado como paleolítico se inicia há aproximadamente 4 milhões de anos, e se 
estende até cerca de 10000 anos. 
e) O período denominado como neolítico se inicia há aproximadamente 8000 a.C. e se estende até, 
aproximadamente, 4000 a.C. 
 
Questão 02 
"O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana 
anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que 
surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada, afinal, os humanos que 
não sabiam escrever também têm história". 
Por que o termo Pré-História pode ser considerado inadequado? 
a) Não se trata de um termo inadequado, apenas um modo de nomear parte da história. 
b) Pré-história é um conceito inventado pelos americanos para diminuir a importância da civilização 
africana dentro do mundo. 
c) O termo pode passar a falsa ideia de que os povos que não conheciam a escrita não fizeram parte 
da História excluindo civilizações importantes como as indígenas. 
d) A ideia de Pré-história exclui todos aqueles povos que não foram colonizados pelos europeus no 
século XV. 
 

Questão 03 
Sobre o surgimento da agricultura pode-se afirmar que: 

a) Não é possível precisar um local exato para seu surgimento já que as diferentes espécies de 
hominídeos a desenvolveram de forma quase simultânea. 
b) As primeiras espécies de plantas a serem domesticadas foram a cevada, laranja e algodão. 
c) Com a agricultura, as sociedades humanas conheceram maior mobilidade, pois sua consequência 
direta foi o comércio de excedentes. 
d) O trabalho começou a ser dividido por gêneros e daí surgem também os primeiros registros de 
escravidão. 

Questão 04 

“Perguntaram a antropóloga americana Margaret Mead o que ela considerava como primeiro sinal 
de civilização numa cultura. Ela disse que era um fêmur que havia quebrado e logo foi curado. No 
reino animal ninguém sobrevive com este osso quebrado. Um fêmur curado é a evidência que 
alguém foi cuidado”. 

Segundo a ideia de Margaret Mead, além do fêmur curado, poderíamos citar como sinal de 
civilização: 

a) o sedentarismo 
b) o enterro dos mortos 

c) a domesticação de animais 
d) a criação da roda 

 
 
 



 
Questão 05 
(IBADE) A partir da segunda metade do século XX, o termo Pré-história passou a ser cada vez mais 
questionado por historiadores que, em seu lugar, têm utilizado "História dos povos sem escrita". 
Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo Pré-história é rejeitado 
porque: 

a) enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e 
análise de fósseis. 
b) possui conteúdo mistico. evolucionista e preconceituoso, típico das Ciências Humanas do século 
XIX. 
c) supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de 
produzir História. 
d) impede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita. 
e) iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura. 

Questão 06 
Qual foi o primeiro metal a ser fundido pelos seres humanos no período conhecido como Idade dos 
Metais? 
a) cobre 
b) ferro 

c) ouro 
d) prata 

 

Questão 07 
(FGV-SP) A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico (entre 10 000 a.C. e 7000 a.C.) foi 
acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar: 

a) o aparecimento da linguagem falada; 
b) a domesticação dos animais e plantas, isto é o aparecimento da agricultura e do pastoreio; 
c) o aparecimento da magia e da arte; 
d) o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental; 
e) o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, a 
machadinha, a lança e a faca. 

Questão 08 
(Ameosc-adaptada) A pré-história costuma ser dividida em três períodos, paleolítico, neolítico e 
idade dos metais. São características do período paleolítico, EXCETO: 

a) Os homens deste período eram nômades e viviam essencialmente de caça e coletas. 
b) Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir fogo. 
c) Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas 
vestes. 
d) Neste período domesticaram animais, juntamente com mudanças climáticas que aumentou a 
temperatura terrestre. 

Questão 09 
(Enem) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, 
garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. 
Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado 

a) pendularismo. 
b) nomadismo. 
c) êxodo rural. 

d) transumância. 
e) sedentarismo. 

 
 
 



 
 
Questão 10 

 

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 

a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. 
b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. 
c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. 
d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. 
e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. 
 
 
 

GEOGRAFIA 

* Objeto do conhecimento: Paisagens naturais e culturais; lugar 

* Habilidades a serem alcançadas: Possibilitar ao aluno diferenciar uma paisagem natural de uma 

cultural, bem como conhecer o conceito de lugar e saber se posicionar dentro desse lugar. 

Paisagem natural e paisagem cultural  

Paisagem é tudo aquilo que podemos ver desde um lugar. Em outras palavras, a paisagem é tudo 

aquilo que o olhar alcança. A paisagem está sempre se transformando seja pela ação humana, seja 

pela ação natural. Numa paisagem, encontramos elementos naturais, que são próprios da natureza e 

elementos culturais, que foram realizados pelo ser humano.Por isso, as paisagens são classificadas 

em dois tipos: paisagem natural e paisagem cultural (ou humanizada). 

Paisagem Natural 

A paisagem natural é aquela que foi realizada pela natureza e não 

foi alterada pela ação humana.Pode ser uma floresta, o deserto, o 

mar, as montanhas, os rios, etc. Desde que não tenham sido 

transformados pela ação humana.Observe a imagem: 

Na imagem acima podemos ver a praia de areias brancas, as 

pedras e a vegetação que são elementos naturais. Como não 

vemos nada que foi elaborado pelo ser humano, como casas ou 

plantações, podemos afirmar que esta é uma paisagem natural. 



 

 

Paisagem Cultural 

Já na paisagem cultural ou humanizada, o ser humano 

interviu e colocou elementos de sua cultura. Por isso, a 

paisagem cultural é o resultado da ação dos humanos no 

meio natural.Como exemplos, podemos citar as aldeias 

indígenas, as cidades, as plantações, etc.Veja a imagem  

 

Este é um exemplo onde podemos contemplar o mar, os morros e a vegetação, que são considerados 

como paisagem natural, mas também  as árvores plantadas na orla, que são elementos 

culturais.Então, esta é uma paisagem cultural, pois identificamos elementos da vida humana neste 

espaço. 

Elementos naturais e culturais 

Numa paisagem podemos encontrar dois tipos de elementos: naturais e culturais (também chamados 

de artificiais). 

Elementos naturais:Os elementos 
naturais são aqueles produzidos pela 
natureza como o relevo, a vegetação 
nativa, o solo, os acidentes geográficos, 
etc. 

Elementos culturais: Por sua vez, os 
elementos culturais são aqueles feitos 
pelo ser humano, como casas, 
ferramentas, transportes, cultivos, 
criação de animais, etc. 

Importante lembrar que os elementos 

culturais expressam as características 

de uma sociedade. Por isso, nem todas 

as casas serão iguais em todas as partes 

do mundo. 

Observe a imagem acima e tente identificar elementos naturais e culturais nela contidos:  

Nesta imagem vemos várias árvores que são o elemento natural da paisagem. No entanto, vemos a 

típica ponte japonesa pintada de vermelho que nos indica a ação do ser humano sobre a paisagem. 

Por isso, dizemos que esta é uma paisagem cultural ou humanizada. Agora é a sua vez. Quando você 

sai de casa ou se olha pela janela, que tipo de elementos vê na paisagem? Naturais? Culturais? 

Lugar 

A expressão “lugar” possui uma variedade de significados. Se pesquisarmos no dicionário, por 

exemplo, veremos conceitos relacionados a espaço ocupado, pequenas áreas, localidades, pontos de 

observação, região de referência, entre outros. Pode-se dizer,então, que lugar é uma porção ou parte 

do espaço onde vivemos em interação com uma paisagem (...), lugares com os quais criamos uma 

identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós.  

 

 



 

 

 

Exercícios: 

1) Responda as perguntas abaixo: 

a) Explique o que é a paisagem? 

b) O homem sempre esta modificando a paisagem. Por que ele faz isso? 

c) Explique o que paisagem natural e paisagem modificada ou cultural. 

2) Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem natural 

e paisagem cultural: 

Coluna 01 

 (1) Paisagem Natural     (2) Paisagem Cultural 

Coluna 02  

a)( ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade  

b)( ) Reserva ambiental em área rural  

c)( ) Hotel fazenda reservado para o turismo 

d)( ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem 

e) ( ) A rua de uma cidade industrializada 

f) ( ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais  

 

3)O conceito de lugar, para a geografia, é muito importante. Explique-o e cite ao menos dois 

exemplos de seu espaço de vivência.  

 

 

4)Observe a imagem ao lado e faça o que se pede: 

 

a) Escreva os elemento naturais e os elementos 

culturais que você observa nessa paisagem: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS 

Já pensou para imaginar o que é e onde vem a ENERGIA que utilizamos para carregar um 

celular, aquecer a água do chuveiro, manter a geladeira em funcionamento, a energia para 

movimentarmos, ou até mesmo aquela que movimenta automóveis? ENERGIA, de forma bem 

simplificada é a capacidade de realizar uma ação ou trabalho, associada por exemplo, a manutenção 

da vida, ao som, à luz, ao movimento, ao calor. A energia é medida em Joule (J), mas a unidade mais 

conhecida e usada no cotidiano é caloria (cal). 

Veja no esquema abaixo alguns valores das quantidades de energia, em joules, associadas a 

cada um dos eventos representados 

Entre as diferentes formas de energia podemos citar: Energia Cinética (de movimentos com 

velocidade), Energia Potencial gravitacional (quando em movimento em queda livre), Energia 

Térmica ou calorífera (relativa ao calor), Energia Elétrica (formada pela condução de elétrons 

dos materiais), Energia Luminosa (formada pela luz), Energia Nuclear (por materiais 

radioativos), Energia Hidroelétrica (pela água), Energia Solar (pela luz e calor do sol), Energia 

química (armazenada nos materiais como alimentos e combustíveis), Energia sonora 

(associada aos sons), Energia Eólica (associada aos ventos) . É importante saber que uma forma 

de energia pode ser transformada em outra, mas nunca destruída. 



 

Quando economizamos energia elétrica não estamos apenas poupando dinheiro. Estamos 

também colaborando para o uso racional dos recursos da natureza. Nos locais em que existem usinas 

termelétricas, por exemplo, economia de energia elétrica significa menos combustível queimado. Isso 

acarreta menos poluição, menor contribuição para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, poupa 

recursos não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural.  

Após estudos no material sobre ENERGIA, realize em seu caderno/pasta de atividades: 

1-Associe a cada situação indique a forma de energia (luminosa, calorífera, radioativa e ou 

nuclear, química, eólica, sonora, elétrica, cinética, potencial ou gravitacional) e se a fonte de 

energia é de recurso renovável ou não renovável: 

 

 

A B C 
D E 

tipo de 
energia..... 

 
......................... 

 
............................ 

 
............................. 

 
.................................. 

Tipo de  
recurso 

 
......................... 

 
................................ 

 
............................ 

 
................................. 



 

2-Leia a tabela sobre as fontes de energia e indique: 

 

 

   



 
 
a) Uma fonte de disponibilidade limitada...........................  
 
b) uma fonte de disponibilidade ilimitada:....................... 

 
c) Uma fonte energética barata:...............................................    

 
d) uma fonte energética cara:..................................... 

 
e) Uma fonte energética renovável:.......................................    

  
f) uma fonte energética renovável:............................... 

 
g) Uma fonte energética poluente (provoca efeito estufa) ........................  

 
h) uma fonte não poluente:....................... 

 

3- Observe:        Figura I                                                                               Figura II 

 
 
 

a) Segundo a figura I, qual aparelho mais consome energia? O que faria para diminuir o consumo 
de energia deste aparelho:............................................................................................ 
 
 

b) Segundo a figura II, a etiqueta de consumo de energia desse fogão é A. De acordo com esta 
especificação e sendo um consumidor consciente você compraria esse produto? 
Justifique:......................................................................................... 

 

 

 

 



 

LÍNGUA INGLESA  

Objetivos de aprendizagem ou habilidade:  

EF06LI24- investigar o alcance da língua inglesa no mundo, como língua materna é oficial.  

 

OLÁ,  

How are you? ( como estão vocês?)  

Hoje vamos começar a estudar o principal verbo da língua inglesa!  

O VERBO TO BE, que tem dois significados na língua portuguesa, SER OU ESTAR.  

Vou enviar vídeo em nossa aula explicando tudinho!  

Mas, antes, assistam esse vídeo do link abaixo para começar a entender: 

https://youtu.be/Tx_qYT0M5NI 

ATIVIDADES  

1- Complete com is, are, am :  

a- You ______ a Good boy.  

b- He ______ a nurse.  

c- It ______ a dog.  

d- She _____ a beautiful woman.  

e- You _______ tired.  

f- I _______ a Teacher.  

g- We _______ sad.  

 

2- Passe as frases acima para o português:  

 

3- Escreva em inglês as frases abaixo:  

a- Eu sou elegante.  

b- Ele está feliz!  

c- Ela é bonita. 

d- Ela está bonita.  

e- Você é médico.  

f- Você está triste.  

g- Nós somos altos.  

h- Eles estão loucos,  

i- Elas são feias. 

4-Ligue corretamente;  

Am                          He, She, It 

Are                          I  

Is                             We, You, They  

4- Faça uma frase com o verbo TO BE, usando os adjetivos abaixo:  

 

A- Tired  

B- Good  

C- Bad  

D- Beautiful 

E- Ugly  

 

 

https://youtu.be/Tx_qYT0M5NI


ED. FÍSICA 

TEMA: Tênis de mesa. 

Objeto de conhecimento: Esporte de marca. 

O tênis de mesa, também chamado de ping-pong, é 
um esporte criado na Inglaterra, no século XIX. É um dos 
esportes mais populares que existem, chegando a um 
número estimado de cerca de 300 milhões de praticantes 
em todo o mundo. 

O jogo, que é uma adaptação do tênis de quadra, 
consiste na disputa de pontos entre jogadores que 
golpeiam a bola com suas raquetes sobre a área de jogo 
(mesa). O objetivo é impedir que o adversário consiga 
realizar a mesma ação e devolva a bola para a área de 
jogo, dessa maneira você conquista um ponto. 

1- Faça uma pesquisa sobre a história do tênis de mesa, 

nosso objetivo é buscar um aprofundamento maior sobre a 

modalidade. 

 

 

Você sabia que uma tacada poderia chegar a incríveis 200km⁄hr‽  por causa disso algumas 

mudanças foram feitas, como em 2001, momento em que aumentaram um pouco o tamanho da 

bola. 

2- Descreva com suas palavras o que você entende sobre o tênis de mesa, não precise falar sobre a 

história. 

 

3- Entendendo um pouco sobre a pontuação de uma partida. O tênis de mesa é dividido em sets, 

a quantidade pode variar, desde que seja sempre em números ímpares (1,3,5,7...) dessa 

maneira o jogo não termina empatado, vence o competidor que alcançar essa marca primeiro. 

Mas, quantos pontos são necessários para se ganhar um set‽  

 

 

Abaixo estarei listando momentos em que consigo fazer um ponto jogando o tênis de mesa, 

ou ping pong. 

• Quando meu adversário erra um saque; 

• Quando meu adversário deixa a bola quicar duas vezes consecutivas em seu lado da mesa. 

• Quando meu adversário não consegue rebater de volta a bola para o meu lado da mesa. 

4- Se referindo ao saque, o que significa isso para o tênis de mesa‽  

 

5- Nesse momento vamos viajar até a Ásia, nossos amigos de “olhos puxados” são considerados 

a muito tempo como os melhores jogadores desse esporte no mundo. Você sabia por que‽  

Tente descobrir. 

 

 



 

 Chegou o momento de estudarmos sobre nossos atletas brasileiros! 

 

6- Quando falamos em tênis de mesa no Brasil, não podemos 

deixar de falar em Hugo Hoyama. Sem dúvidas, o maior nome do 

esporte brasileiro. Faça um pequeno texto informativo sobre sua 

carreira esportiva. 

 

 

 

7-Para finalizar, desenhe, pinte e identifique os três principais instrumentos que não podem faltar 

quando estamos falando de tênis de mesa. Capriche! 

 

ARTES 

A época mais gostosa do ano se aproxima, é páscoa, são símbolos, cores, gostosuras e muito 

significado! 

Escolha um dos símbolos da páscoa abaixo e faça a releitura do mesmo em seu caderno de arte: 

Significado de releitura 
Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. 
Elaboração de uma obra tendo como outra como base. 
Ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original: o professor 
fez uma releitura do comunismo. Ação ou efeito de reler, de ler novamente. 

 

 

 


