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LÍNGUA PORTUGUESA 

SUBSTANTIVOS, PALAVRAS QUE DÃO NOMES... 
 São substantivos as palavras que dão nomes a: pessoas (Paula, José, Marcos); profissões (professora, 
advogado, médico); animais (gato, macaco, elefante); lugares (colégio, São Paulo, Rondônia); seres 
reais (casa, planta, flores); seres imaginários (fantasma, saci, fada); coisas inanimadas (pedra, mesa, 
cadeira) e palavras que expressam: sentimentos (ciúme, inveja, felicidade); estados de espírito 
(arrependimento, remorso) e ações (rompimento, compreensão). 
 
SUBSTANTIVOS COMUNS: designam seres da mesma espécie. São escritos com letras minúsculas. 
Exemplos: 
A menina só tem dez anos. 
O gato fugiu e ninguém viu. 
 
SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS: designam um indivíduo particular, específico. São escritos com letras 
maiúsculas. 
Exemplos: 
Eu moro no município de Cacoal. 
Pedro é um garoto muito esperto. 
 
SUBSTANTIVOS SIMPLES: formados por um só radical. 
Exemplos: 
A vida é bela. 
Meu cachorro é preto com manchas brancas. 
 
SUBSTANTIVOS COMPOSTOS: formados por mais de um radical. 
Exemplos: 
O Homem-aranha é um herói dos quadrinhos. 
Ficar com você só foi um passatempo. 
 
SUBSTANTIVOS CONCRETOS: designam seres de existência real ou criados pela imaginação. 
Exemplos: 
Você assistiu ao filme do vampiro?. 
Salve o planeta, evite o desperdício d'água. 
SUBSTANTIVOS ABSTRATOS: designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres sem 
quais não poderiam existir. 
Exemplos: 
Não tenha ódio, tenha amor. 
A saudade é um prego e o coração é um martelo. 
 
 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 

 



 
SUBSTANTIVOS PRIMITIVOS: não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. 
Exemplos: 
O ferro é um metal? 
Marcelo ainda tem dente de leite. 
 
SUBSTANTIVOS DERIVADOS: derivam de outra palavra da língua portuguesa. 
Exemplos: 
Já comprei a ferragem. 
José Carlos é um dentista renomado. 
 
SUBSTANTIVOS COLETIVOS: designam uma coleção de seres da mesma espécie. 
Exemplos: 
A multidão estava agitada. (de pessoas) 
A biblioteca da escola ficou fechada durante toda a manhã. (de livros) 

 
AGORA VAMOS PRATICAR: 

 1. Marque um X na opção em que todas as palavras são substantivos: 
a) rios – velha – tempestades; 
a) Iorque – navios – mar; 
b) sonhar – entrar – navegando 
c) mundo – vida – melhor 
 
 
 

 
 

2. Retire do texto um substantivo que atenda a cada classificação indicada:  

a) comum e composto: _____________________________________ 
b) comum e coletivo: _______________________________________ 
c) comum, simples e derivado: _______________________________ 
d) próprio: _______________________________________________ 

3. Complete as frases com substantivos de acordo com a classificação entre parênteses. 

a) Marcos e Luiz têm dois esportes preferidos: 
______________________________ e _____________________________. 
(substantivos comuns) 

b) Os alunos fizeram um lindo trabalho. A __________________ realmente se 
empenhou. (substantivo coletivo) 

c) Na minha opinião, os lugares mais bonitos do Brasil são: 
__________________________ e _______________________________ 
(substantivos próprios) 

4. Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação dos substantivos. 

(1) Comum ( ) Ano 
(2) Próprio ( ) Diário 
(3) Composto ( ) Paris 
(4) Coletivo ( ) Passatempo 
(5) Derivado ( ) Bola 



 

5. Assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e 
abstrato. 

a) força, fé. 
b) água, vinho. 
c) cama, sonho. 

d) calor, frio. 
e) sofá, pipoca. 

6. Marque a única opção em que o adjetivo “velho” tem função de substantivo: 
a) O seu tio era velho. 
b) O velho não gostava de jogar damas. 
c) Era um armário velho e empoeirado. 
d) Meu tênis velho é o que mais gosto. 

           e) Estava muito velho para correr tanto. 

7. Encontre dez substantivos e elabore um pequeno texto utilizando-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a imagem abaixo:  

                                                                                          
Fonte da imagem: https://conhecimentocientifico.r7.com/substantivos/ 

8.  Assinale com (P) as frases em que os substantivos destacados são próprios, com (C) 
os comuns e com (A) os abstratos. 

a. (     ) A revista Veja é uma das revistas mais 
lidas no Brasil.  
b. (     ) Precisamos comer peixes. 
c. (     ) Amor de mãe é infinito. 
d. (     ) Inteligência é algo fundamental. 
e. (     ) O livro está sobre a mesa. 

f. (     ) A pobreza da alma causa pena. 
g. (     ) Sua coragem me impressiona. 
h. (     ) O pobre menino não tinha mãe. 
i. (     ) Manoel sempre foi um menino 
estudioso. 
j. (     ) O Rio de Janeiro continua lindo.

 
9. Forme substantivos compostos a partir das palavras a seguir.
a) mão 
b) pão 
c) abelha 
d) manga 
e) couve 

f) salário 
g) bomba 
h) banana 
i) peixe 
j) homem

https://conhecimentocientifico.r7.com/substantivos/
https://1.bp.blogspot.com/-YKhlr5Y2NaA/YBgyvfSvlJI/AAAAAAAAcCU/NocGV8H60m49d22kSRZ_nV22Plqoya_sQCLcBGAsYHQ/s630/substantivos-4.jpg


 
10. Escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. 

a) Nomes de pessoas: 
b) Nomes de cidades: 

c) Nomes de animais: 
d) Nomes de coisas:

 
11. Considerando suas respostas no exercício 3, quais foram escritos com iniciais maiúsculas? Por 
quê? 
 
12. Complete as frases. 
a) Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de....................................brasileiros. 
b) Brasília, Belo Horizonte, Cacoal e Pimenta Bueno são nomes de....................................... 
c) Mônica, Eduardo, José Ricardo, Maurício e Ana são nomes de......................................... 
d) Calculadora, celular, relógio, máquina fotográfica, caneta e lápis são nomes de......................... 
 
13. Reescreva, no quadro a seguir, os nomes citados no exercício 12, separando-os conforme sua 
classificação. 

Substantivos próprios Substantivos comuns 

 
 
 
 

 

  
14. Reescreva as frases a seguir utilizando coletivos, como no modelo. Fique atento à concordância. 
 
MODELO: 
Os espectadores vaiaram o diretor da peça. 
A plateia vaiou o diretor da peça. 
 
a) Os livros estavam destruídos por cupins. 
b) As fotografias ficaram excelentes. 
c) Os viajantes repousaram na pequena cidade. 
d) Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. 
e) Os artistas fizeram uma excelente apresentação. 
 
15. Crie substantivos abstratos a partir das palavras a seguir. Observe o modelo. 
 
MODELO: 
Fraco: fraqueza 

a) sutil 
b) belo 
c) leve 
d) certo 
e) puro 

f) mole 
g) sincero 
h) bravo 
i) pobre 
j) rebelde 

 
16. Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua classificação. 
 
(1) abstratos                                                (     ) cata-vento, pé de moleque, girassol. 
(2) próprios                                                  (     ) Ji-Paraná, Cecília, Marcos. 
(3) coletivos                                                 (     ) verdade, mentira, amizade.                                          
(4) simples ou comum                                 (     ) elenco, discoteca, flora, fauna. 
(5) compostos                                              (     ) mesa, couve, rádio, avião. 
 

 



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  

 
01.  Escreva os Algarismos Romanos em Números Arábicos. 
 
a) VII ________________________b) XVIII ______________________ 
 
c) XXVI ______________________d) XXIX ______________________ 
 
e) XXXIX _____________________f) XL _________________________ 
 
g) XLII _______________________h) LIX _______________________ 
 
i) LXIX ______________________j) LXVI ______________________ 
 
k) LXXIV ____________________ 
 
02.  Escreva os números arábicos em Algarismo Romanos. 
 
a) 17 __________________________   b) 79 __________________________ 
 
c) 27 __________________________   d) 16 __________________________ 
 
e) 25 __________________________    f) 1024 ________________________ 
 
g) 200 _________________________    h) 44 __________________________ 
    
i) 78 __________________________      j) 961 _________________________ 
 
k) 45 _________________________      l) 49 _________________________ 
 
03.  Marque um X no parêntese que contenha a ÚNICA alternativa correta. 
 
a) O número 1444 corresponde em Algarismo Romano a: 
 
(    ) MCDXLIV   (    ) MLXDIV (    ) MCDXXXXIV     (   ) MCDXXIV 
 
b) O número romano MMDXXXVI corresponde a: 
 
(    ) 2436 (    ) 1536(    ) 2536       (   ) 2806 
 
c) O número 698 corresponde em Algarismo Romano a: 
 
(    ) DCLXLVIII(    ) DCXCVIII(    ) DCXCIIX         (    ) DCVXXVIII 
 
d) O antecessor de 912 em Algarismo Romano é: 
 
(    ) CMXI (    ) MCXI(    ) DCDXI        (   ) CMXI 
 



e) O sucessor de 230 em Algarismo Romano é: 
 
(    ) CCXXLI (    ) CCXXXI(    ) CLLXXXI      (   ) CLLXXXXI 
 
04 - Faça a correspondência correta 
 
(1) 2734                                                             (    ) MCCLXXVIII 
(2) 27                                                                 (    ) MMDCCXXXIV 
(3) 1522                                                             (    ) DCLXXIV 
(4) 674                                                               (    ) CMXCIX 
(5) 999                                                               (    ) MXXXII 
(6) 1278                                                             (    ) XXVII 
(7) 1032                                                             (    ) MDXXII 
 
  
05- represente com arábicos e números romanos, conforme o exemplo: 
 
EX: Quatrocentos e setenta e seis = 476 = CDLXXVI 
 
a) setecentos e quatro _________________________= __________________ 
b) oitocentos e vinte e seis ______________________= __________________ 
c) três mil e novecentos e dez ___________________ = __________________ 
d) mil e seiscentos e trinta e nove ________________ = __________________ 
e) mil e quinhentos e oitenta e nove ______________ = __________________ 
f) quatrocentos e noventa ______________________ = __________________ 
g) mil e setenta e quatro ________________________= __________________ 
h) três mil e quatrocentos e dez __________________ = __________________ 
i) dois mil e oitocentos  _________________________= __________________ 
j) novecentos e sessenta e três __________________ = __________________ 
 

 
 

 SISTEMA DE NUMERAÇÃO EGÍPCIO 
 

 

06- Represente os números abaixo, utilizando símbolos egípcios. 

a) 1                                                                      b) 2 

c) 9                                                                      d) 10 

e) 11                                                                    f) 19 

g) 20                                                                    h) 95 

i) 100                                                                   j) 2 453 

k) 46 008                                                            l) 405 100 

m) 2 400 010 

https://www.matematicarlos.com.br/sistema-de-numeracao/


GEOGRAFIA 

Objetivo do conhecimento: A transformação que o trabalho faz com as paisagens. 
 Habilidades a serem alcançadas: Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, observar o espaço geográfico com características e diferenças produzidas pela ação 
humana em diferentes lugares. 

 A Transformação no espaço geográfico 
 
Avenida Paulista em 2008, São Paulo. 
 O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e 
alterado pelo homem; e pode ser definido com sendo o palco das 
realizações humanas nas quais estão as relações entre os 
homens e desses com a natureza. O espaço geográfico abriga o 
homem e todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, 
vegetação e tudo que nela está inserido. O espaço geográfico em 
sua etapa inicial apresentava somente os aspectos físicos ou 
naturais presentes, como rios, mares, lagos, montanhas, animais, 
plantas e toda interação e interdependência entre eles. Nesse 
primeiro momento, as transformações eram quase que 
insignificantes, uma vez que tudo que se retirava da natureza servia somente para sanar as necessidades 
básicas de sobrevivência, processo chamado de “meios de existência”. Toda modificação executada na natureza 
é proveniente do trabalho humano. É através do trabalho que o homem é capaz de construir e desenvolver tudo 
aquilo que é indispensável à sua sobrevivência. O termo “trabalho” significa todo esforço físico e mental humano 
com finalidade de produzir algo útil a si mesmo ou a alguém. O conjunto de atividades desempenhadas pelas 
sociedades continuamente promove a modificação do espaço geográfico. A partir da Primeira Revolução 
Industrial, o homem enfatizou a retirada de recursos dispostos na natureza a fim de abastecer as indústrias de 
matéria-prima, que é um item primordial nessa atividade, ao passo que a população crescia acompanhada pelo 
alto consumo de alimentos e bens de consumo. 
Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para facilitar a manipulação dos elementos 
da natureza, máquinas e equipamentos facilitaram a vida do homem e dinamizaram o processo de exploração 
de recursos, como os minerais, além do desenvolvimento de toda produção agropecuária com a inserção de 
tecnologias, como tratores, plantadeiras, colheitadeiras e muitos outros. Na produção agropecuária se faz 
necessário transformar o meio, pois retira-se toda cobertura vegetal original que é substituída por pastagens e 
lavouras. Dessas derivam outros impactos como erosão, poluição e contaminação do solo e dos mananciais. Na 
extração mineral, o espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo profundos impactos e mudando de forma 
drástica todo arranjo espacial do lugar que está sendo explorado. 
Nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções presentes, essas transformações ocorrem 
em loteamentos que em um período era somente uma área desabitada e passou a abrigar construções 
residenciais, além de áreas destinadas ao comércio e indústria. Desse modo, nas cidades de todo mundo 
sempre ocorrem modificações no espaço, são identificadas nas novas construções, nas reformas de residências, 
lojas e todas as formas de edificações. Diante dessas considerações constata-se que o espaço geográfico não é 
estático, pois até mesmo a deterioração de um edifício ou monumento é considerado uma alteração do espaço e 
automaticamente da paisagem, por isso as mudanças são contínuas e dinâmicas. O espaço geográfico é 
produto do trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais ao longo da história. As constantes 
intervenções humanas no espaço causam uma infinidade de degradação que recentemente tem se voltado 
contra o homem. Desse modo, a natureza está devolvendo tudo aquilo que as ações antrópicas causaram. São 
vários os exemplos decorrentes das profundas alterações ocorridas principalmente no último século no planeta, 
como o aquecimento global, efeito estufa e escassez de água. As décadas de exploração ocasionaram a 
extinção, somente no século XX pelo menos 15% das espécies da fauna e da flora foram extintas. A partir das 
afirmativas, fica evidente que o homem necessita da natureza para obter seu sustento, no entanto, o que tem 
sido promovido é uma exploração irracional dos recursos. Se continuar nesse ritmo, provavelmente as próximas 
gerações enfrentarão sérios problemas. Além disso, a vida de todos os seres vivos na Terra ficará 
comprometida, inclusive do homem, caso o problema não seja solucionado. 
Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar 
os recursos naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades 
como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, 
estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de 
resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares. Com essas e outras modificações, temos a paisagem 
geográfica que nos rodeia, misto de elementos naturais e processados. 
O grau mais alto de transformação da paisagem ocorre na cidade, onde esta é quase absoluta. Já as paisagens 
rurais são qualificadas pelos usos agrícolas, pecuários e florestais do território, assim como outros fatores de 
caráter econômico (estradas, ferrovias, minas e indústrias). 

 



AGORA VAMOS PRATICAR: 
 
1- Logo de início, as transformações do espaço geográfico eram quase que insignificantes, uma vez 
que tudo que se retirava da natureza servia somente para sanar as necessidades básicas de 
sobrevivência, Esse processo na época foi chamado por um nome, qual seria esses nome?                    
___________________________________________________________________________ 

2-  Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras: 

(   ) O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem. 
(   ) O conjunto de atividades desempenhadas pelas sociedades continuamente promove a modificação 
do espaço geográfico. 
(   ) Nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções presentes. 
(   ) É através do trabalho que o homem é capaz de construir e desenvolver tudo aquilo que é 
indispensável à sua sobrevivência. 
(   ) A partir da Primeira Revolução Industrial, o homem não retirou os recursos dispostos na natureza a 
fim de abastecer as indústrias de matéria. 
(   ) O grau mais alto de transformação da paisagem não ocorre na cidade. 
 
3- Dê acordo com o estudo do texto apresentado. O ser humano acaba por realocar os recursos 
naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Como isso acontece?       
__________________________________________________________________________________                                        

4- Utilize as palavras corretas para completar as frases: Espaço, Homem, humanas, Revolução, 
Natureza, Termo, Mental, Constantes, Degradação 

A- O ---------------geográfico corresponde ao------------- construído e alterado pelo--------------- e pode ser 
definido com sendo o palco das realizações ----------------------------. 

B- A partir da Primeira ------------------ Industrial, o ------------------- enfatizou a retirada de recursos 
dispostos na --------------- a fim de abastecer as indústrias de matéria-prima. 
 
C- O ------------ “trabalho” significa todo esforço físico e ------------- humano com finalidade de produzir 
algo útil a si mesmo ou a alguém. 
 
D- As ------------------------- intervenções humanas no ------------------------- causam uma infinidade de -------
--------------- que recentemente tem se voltado contra o homem. 
 
5- A partir das afirmativas, fica evidente que o homem necessita da natureza para obter seu sustento, 
no entanto, o que tem sido promovido é uma exploração irracional dos recursos. Se continuar nesse 
ritmo, provavelmente as próximas gerações enfrentarão sérios problemas. Quais são esses 
problemas? -
__________________________________________________________________________________ 

6- O espaço geográfico é produto do trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais ao 
longo da história. As constantes intervenções humanas no espaço causam uma infinidade de 
degradação que recentemente tem se voltado contra o homem. Sendo assim quais são essas 
degradações? -
__________________________________________________________________________________ 

7- A partir da Primeira Revolução Industrial, o homem enfatizou a retirada de recursos dispostos na 
natureza a fim de abastecer as indústrias de matéria-prima, o que isso ocasionou para a vida do ser 
humano? -
__________________________________________________________________________________ 

 
8- Onde ocorre o grau mais alto de transformação da paisagem? 
__________________________________________________________________________________ 



HISTÓRIA 
 
Objeto do conhecimento/ conteúdo: PRÉ- HISTÓRIA NO BRASIL 
 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: 
 

Quando estudamos a História do Brasil, é costume achar que ela aconteceu a partir da chegada dos 

portugueses. Na verdade, o Brasil também teve sua Pré-História e isso é comprovado através de 

pesquisas feitas por estudiosos que descobriram em determinadas áreas do Brasil, a presença de seres 

humanos primitivos, que aqui chegaram há 12.000 anos atrás. Para isso, tivemos dois principais 

movimentos migratórios, onde saindo do Continente Africano, povos se espalharam por várias áreas do 

nosso continente. Para isso, aconteceram várias ondas migratórias. Entre elas, a Teoria de Clóvis e a 

Teoria Malaio – Polinésio. A Teoria de Clóvis, relata que o ser humano primitivo, atravessou o Estreito 

de Bering, durante a última Era Glacial, quando o nível do mar se tornou mais baixo. Já a Teoria Malaio 

– Polinésia, relata que a onda migratória foi feita pelo Oceano Pacífico, por habitantes provindos da 

Oceania. É importante ressaltar que uma teoria não destrói a outra, podendo ter acontecido várias ondas 

migratórias.  

Para exemplificar sítios arqueológicos encontrados no Brasil, podemos citar: O sítio arqueológico 

encontrado em Minas Gerais, onde em 1975, na cidade de Pedro Leopoldo, encontraram o crânio que 

depois das investigações descobriram que se tratava de uma mulher que viveu aqui há mais de 10.000 

anos e que foi chamada de LUZIA. Temos outro sítio arqueológico muito importante que fica no Piauí, 

chamado Serra da Capivara , em São Raimundo Nonato.  

Vestígios, como a pintura rupestre, relata a Pré-história no Brasil. Fiquem atentos ao tema proposto, pois 

é de extrema importância conhecermos a História de nosso país.  
 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
 
Marque X na alternativa correta:  
 

1- A principal teoria sobre o processo migratório da entrada do ser humano primitivo no Continente 
Americano foi:

(    ) A teoria do Estreito de Bering 
(    ) A teoria do Big Bang 

(    ) A teoria do Continente Americano 
(    ) A teoria do Continente Pacífico 

 
2- Um dos principais sítios arqueológicos do Brasil se encontra:  

(    ) No estado do Piauí , em São Raimundo Nonato 
(    ) No município  de Piúma, no Vale do Orobó 
(    ) Na Chapada Diamantina 
(    ) Todas as alternativas estão incorretas 
 

3- O primeiro ser humano primitivo encontrado no Brasil através de um crânio, foi achado: 
(    ) No estado de Minas Gerais  
(    ) No estado do Piauí  

(    ) No estado do Mato Grosso 
(    ) No estado do Espírito Santo 

 
4- Quais foram os dois principais movimentos migratórios, onde saindo do Continente Africano, 

povos se espalharam por várias áreas do nosso continente : 
(    ) Teoria de Clóvis e Teoria Malaio-Polinésio 
(    ) Teoria do Big Bang 
(    ) Os constantes terremotos que aconteciam nos territórios. 
(    ) Os conflitos entre os grupos antes da descoberta do fogo.  
 

5- Faça uma pesquisa sobre a importância da preservação dos sítios arqueológicos no Brasil.  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



CIÊNCIAS 
 

Será que você anda gastando muita água?  

A água é um importante recurso cíclico na 

natureza. Ela pode estar em geleiras, nas nuvens, 

na chuva, nos lagos, rios e oceanos, abaixo da 

superfície da terra, no ar, no corpo de seres vivos, 

etc. Isso está associado ao fato de a água sofrer 

transformações de estado físico reversíveis: ela pode 

se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. 

Por exemplo, a água que está no corpo de 

uma planta pode sair dele em um processo chamado 

evapotranspiração. A água dos rios e lagos podem 

evaporar. Nos dois casos, a água passa para o 

estado gasoso e se mistura com o ar. Quando esfria, 

o vapor de água se condensa e muda para o estado 

líquido. As gotículas de água que surgem podem 

formar as nuvens e, quando essas gotas ficam 

grandes e pesadas, lá vem a chuva! 

A água da chuva pode cair no solo, nos 

oceanos, nos rios, nos lagos, etc. 

Quando exposta a uma temperatura muito 

baixa, a água líquida se solidifica. 

As geleiras são formadas por água no estado 

sólido. 

Apesar de haver água em grande quantidade 

cerca de 75% (entre água salgada e doce) da 

superfície da Terra; e de ela ter um ciclo no planeta, 

só uma pequena parte, cerca de 3% (água doce) dela 

está disponível para consumo humano. Por isso, 

temos que valorizar muito a água de boa qualidade 

que chega à torneira de nossas casas. 

 

 

 



 
 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
 

1- 
                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Com base no texto deste assunto há palavras em negrito que preenche a cruzadinha. Em seguida na 

lista em qual estado físico a água está em cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Discuta com alguém ou pesquise sobre: 

 a) diferença entre água doce e água salgada e onde elas são encontradas na 
natureza:............................................................................................................................................ 
b) Que atividade humana mais consome a água do planeta?........................................................... 
c) Que problemas o ser humano causa que quebra, ou seja destrói, o ciclo hidrológico da 
água?................................................................................................................................................ 
d) O país que mais possui água doce líquida no planeta:.............................................................. 
e) além do consumo humano e dos seres vivos, citar mais três importantes funções da 
água:.................................................................................................................................................. 
f) Situação da sua casa em que ocorre na água: evaporação:................................................, 
Fusão:....................................,Condensação:...................................,Solidificação:................................. 
 

4- A figura abaixo mostra o ciclo hidrológico da 

água. No seu caderno escreva o nome da 

mudança da água ocorrente em cada número 

indicado nela: 

 

 

 

 



INGLÊS 

Habilidades: 

 

1) Complete com o verbo TO BE:  

a) Mary _______ my best friend. 

B)John and Cindy _______ classmates.  

C) Peter  _______ my brother. 

D) You _______ a good student. 

E) They _______ in the classroom. 

F) it _______ an orange. 

G)Felicia and Mary _______ sisters. 

H) I _______ her teacher. 

I) it _______ a book bag. 

J) you  _______ a doctor.

 

2) Organize as frases e passe para o português:  

A) Am/ I/  a teacher _________________________________________________________ 
B) She / my mother. / is  _____________________________________________________                                                                                    
C) The boys/ happy/ are _____________________________________________________ 
D) The  girl/ in the/ is/ home __________________________________________________ 
E) My/ is/ Good/ mother _____________________________________________________ 
F) Sara/ a doctor/ is ________________________________________________________ 

 

3) Observe as palavras abaixo,  complete as frases ao redor da bonequinha com elas:  

 

✅  I AM.     

✅  THEY ARE                                           

✅  ARE  

✅  HE IS    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ARTES 

 

 

Arte rupestre: São os desenhos pré-históricos realizados em paredes e tetos das cavernas. A arte 
rupestre divide-se em dois tipos: A pintura rupestre: Que são os desenhos realizados com pigmentos; 
A gravura rupestre: imagens gravadas na própria rocha. 

 
PINTURA RUPESTRE GRAVURA RUPESTRE 

 
Geralmente as figuras representadas eram de animais, pessoas, plantas e sinais gráficos. 
Registravam o cotidiano, com cenas de caça, rituais e plantações. 

 
Os pigmentos mais utilizados eram o carvão, argilas de várias cores e minerais e sangue animal. 

 
As mãos em negativo era outra técnica de pintura muito utilizada, onde os pigmentos eram 
assoprados em volta das mãos e estas, ficavam “carimbadas” nas rochas. 

 
 

AGORA VAMOS PRATICAR: 

 
1- Desenhe a técnica das mãos em negativo na época pré-histórica. Materiais para fazer a tinta: 

Terra, água e cola. 
 

EXEMPLO: 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Pesquisar, apreciar e 
analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. 
Habilidades: EF69AR01 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento: Esporte de marca – vôlei de quadra. 

 O vôlei de quadra é uma modalidade esportiva coletiva, formada por 
duas equipes que jogam eu uma quadra de jogo dividida por uma rede ao 
meio. O objetivo é fazer com que a bola caia no chão da quadra adversária, 
ou que seu oponente não consiga jogar a mesma dentro do seu lado da 
quadra, ou jogando a bola na rede, ou jogando para fora. Cada equipe dispõe 
de 3 toques na bola antes de devolve-la para o lado do adversário. 

 Esse esporte foi criado nos Estados Unidos no ano de 1895 pelo 
então professor de educação física William George Morgan, o primeiro nome 
da modalidade era “Mintonette”. Alguns fatores influenciaram na criação 
desse esporte, tal modalidade que é praticada em todos os países do mundo, 
inclusive com grande relevância aqui no Brasil. Dentre esses fatores 
podemos destacar, a busca por um esporte menos violento do que o 
basquete e o futebol, uma modalidade que tivesse adesão de pessoas mais 
velhas, ou seja, um esporte menos intenso, e também uma tentativa do 
professor em variar suas aulas, fugindo da rotina habitual. 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
01-  Após fazer a leitura do texto, responda o que se pede: 

a) O vôlei é um esporte coletivo ou individual‽ 

b) Quais as duas maneiras de se pontuar em uma partida‽ 

c) Cite dois fatores que influenciaram na criação desse esporte. 
 

02- Faça uma pesquisa na internet ou em livros sobre o vôlei para descobrir o que se pede: 

a) Quantos sets são necessários para se vencer uma partida‽ 

b) Quantos pontos são necessários para se vencer um set‽ 

02- Analise a imagem de uma quadra de vôlei para responder 
o que for necessário. 

 

04- Novamente analise as imagens, dessa vez, você deverá identificar que tipo de movimento os 
jogadores estão fazendo 

Para finalizar, não se esqueça de pintar essas imagens! 

 

 

 

 

 

 

a)Identifique na imagem qual o local da rede. Coloque uma seta 
indicativa. 
b)Quantos jogadores são necessários para se disputar uma 
partida‽ Faça o desenho desses jogadores na quadra de jogo. 

c)Marque com um X o local que é utilizado para se fazer um 
saque. 
 


