
1 
6º ANO – 7º CAPs – ANO -2021  

EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

6º  ANO -  7º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adjetivo 
O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica 
suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero (feminino e masculino), número 
(singular e plural) e grau (comparativo e superlativo). Exemplos de adjetivos: garota bonita 
 
Observe: 
Terminação em –eza: substantivo abstrato derivado de adjetivo: belo- beleza 
1) Agora complete as frases abaixo com o substantivo que deriva do adjetivo indicado entre 
parênteses. 
a) Maria não conseguia esconder a sua _______ao ler a carta de despedida.(triste) 
b) O frio era tanto que todos estavam sentindo _______.(mole) 
c) A médica disse que a _______ da menina poderia ser sinal de anemia.(fraco) 
d) _______ gera _______.(gentil) 
e) A maior _______ da menina era sua boneca de porcelana.(rico) 
f) Não terminei a _______ que minha mãe pediu para fazer no quarto.(limpo) 
g) Perla tinha uma _______ infinita.(delicado) 
h) “És belo, és forte impávido colosso,/e o teu futuro espelha essa _______”.(rico) 
i) Pedro, não confunda _______ com malandragem. (esperto) 
k) Quero ter a _______ que vocês não chegarão tarde novamente.(certo) 
l) Nem adianta vir com essa _______ menina.(bravo) 
m) Muitas pessoas vivem no nível abaixo da _______ no Brasil.(pobre) 
n) O homem possui uma _______ interior. ( grande) 
 
2) Observe: Terminação em–ês: acréscimo de–a para o feminino. Japonês   –   japonesa. 
Após observar a informação acima, complete as frases abaixo: 

a) Aquele que vive e trabalha no campo é o _______ e a mulher é a __________. 
b) O _______ é atualmente, uma das línguas mais faladas no mundo. 
c) Todo príncipe tem sua _______. 
d) A mulher do marquês é a _________. 
e) O homem que mora na China é_______ e a mulher é________. 
 
 

 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 
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3) Circule na letra do poema “Pensamento surpreendente” todos os adjetivos que encontrar. 

Pensamento surpreendente 
 

Quando eu nasci, era Preto; 
quando cresci era Preto; 

Quando pego sol, fico Preto 
Quando sinto frio, continuo Preto; 

Quando estou assustado, também fico Preto; 
Quando estou doente, Preto: 

E,quando eu morrer, continuarei Preto! 
 E, você, cara Branco; 

Quando nasce, você é Rosa; 
Quando cresce, você é Branco; 

Quando você pega sol, fica Vermelho; 
Quando sente frio, você fica Roxo; 

Quando você se assusta fica Amarelo; 
Quando está doente, fica Verde; 

            Quando você morrer, você ficará Cinzento. 
        E você vem me chamar de Homem de Cor??!

 

                   Para ler e reler-Instituto Alfa e Beto,2007,pág.16- Escrito por uma criança africana. 

Observe: 
 
Locução adjetiva: 
 
    Ocorre uma locução adjetiva quando o substantivo está acompanhando por uma expressão que 
desempenha o mesmo papel do adjetivo. Essas locuções sempre são acompanhadas por 
preposições: de, da, sem, do, sem, etc. Ex: toalha de banho. 
  
4) Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases abaixo: 
a) Adoro ouvir histórias de lobisomem. 
b) Vivemos em uma cidade do interior. 
c) Nunca gostei de sabonete sem cheiro. 
d) Era igual coceira de bicho-de-pé. 
e) Andei tanto que gastei  a sola do sapato. 
f) As ruas com buraco não são o único problema dessa cidade.  
 
5) Encontre no caça-palavras os adjetivos indicados abaixo: 

 
 
6) Formule frases com os adjetivos encontrados no caça-palavras acima: 
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7) Observe as imagens abaixo, após escreva 4 (quatro)qualidades para cada uma delas. 
Em seguida,  pinte-as. 

              Fig. 1                                Fig. 2 

 

 

 
MATEMÁTICA 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: Operações com números naturais: adição, subtração. 
 

 Objetivos da aula: Identificar os códigos e símbolos próprios da matemática. 

 Resolver situações problemas, com valores reais, envolvendo as operações de adição e subtra-
ção. 

 Usar operações inversas para encontrar o termo desconhecido de uma adição ou subtração. 

 

DICA DE VÍDEO : 

https://www.youtube.com/watch?v=UFt8nYqmwbg 

                                            Adição de números naturais 
O resultado obtido da adição de números naturais é chamado de soma. Para obter a soma, 
devemos juntar duas ou mais parcelas. O símbolo que representa a adição é (+). Ao obtermos uma 
soma, estamos efetuando a adição de parcelas. A estrutura do algoritmo da adição é dada por: 

   PARCELA 

+ PARCELA 

SOMA 

Exemplo: Utilize o algoritmo da adição para encontrar a soma dos números naturais abaixo: 

a) 2524 + 23 = 

                              Parcela:2354                                              

                                Parcela:23 

                                        Soma: ? 

Fig. 1 Fig.2 

Qualidade Qualidade 

1: 1: 

2: 2: 

3: 3: 

4: 4: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFt8nYqmwbg
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2 354 

 + 23 

 2377 
                                             Subtração de números naturais 

A subtração é uma das quatro operações matemáticas básicas e é inversa à adição, pois diminui os 

valores dos números que estão sendo subtraídos. Subtração é uma das quatro operações 

matemáticas básicas na qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma 

quantidade é retirada de outra, e o valor restante é o resultado dessa operação. Em 

uma subtração a – b = c, a é chamado minuendo, b é chamado subtraendo e c é 

chamado resto ou diferença. O número c é o resultado da subtração. 

 

Para realizar a subtração, primeiramente, subtraia os algarismos que representam as unidades, 

em seguida, os algarismos das dezenas e assim por diante, até que não haja mais subtrações a 

serem feitas. 

A subtração 1789 – 346 será montada da seguinte maneira: 

1789 

– 346 

1443 

 

ATIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 
 

03- Calcule o valor das expressões: 
 
a)10 – 1 + 8 – 4 = 
b)12 – 8 + 9 – 3 = 
c)25 – 1 – 4 – 7 = 

d)45 – 18 + 3 + 1 – 2 = 
e)75 – 10 – 8 + 5 – 1 = 
f)10 + 5 – 6 – 3 – 3 + 1 = 

04- Em uma colmeia vivem 59.824 abelhas. Se após um período morrem 16.590 e nascem 15.287, 
quantas abelhas vivas há nessa colmeia? 

05- Um casal comprou R$ 18.200 em móveis e eletrodomésticos. Se eles ainda vão pagar R$ 
450,00 de taxa de entrega, quanto eles pagarão no total? 

2. 01- Calcule as adições: 
o a) 144 + 26 : 

b) 442 + 89 : 
c) 235 + 140 + 2:  
d) 856 + 257:  

 

1. 02- Calcule as subtrações : 
o a) 72 224 – 6 458: 

b) 701 – 638:  
c) 131 003 – 88 043:  
d) 1 138 – 909:  

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-entre-numeros-inteiros.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-entre-numeros-inteiros.htm
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06- Um clube tem uma piscina com capacidade de 28.000 litros de água, uma de 16.000 litros e uma 
outra de 21.000 litros. Quantos litros de água são necessários para encher as três piscinas 
completamente? 

07- Uma casa comprada por R$ 70.500 foi vendida cinco anos depois por R$ 81.200. Quanto o 
vendedor recebeu a mais do que havia pago na casa? 
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GEOGRAFIA 

Objetivo do conhecimento: O Planeta terra 
Habilidades a serem alcançadas: Compreender e estudar a formação do nosso planeta terra. 
Planeta Terra 
 
O Planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais 
próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. 
Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar.A Terra é considerada 
um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em: crosta terrestre, manto e núcleo. 
Além da estrutura interna, há também a externa que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e 
atmosfera, que são o que oferece as condições favoráveis para a existência de vida aqui. 
Características do Planeta Terra e sua formação: O Planeta Terra, também conhecido como 
mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A 
existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a 
capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas.Apesar 
das grandes descobertas astronômicas, não há ainda como afirmar que exista um planeta com 
características tão peculiares capaz de propiciar a existência dos seres vivos. E a Terra não é “viva” 
apenas sob a ótica biológica, mas também sob a ótica atmosférica, geológica e física, uma vez que 
tudo isso está em constante transformação. Quanto à sua formação, estima-se ocorreu há 
aproximadamente 4,56 bilhões de anos. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema 
Solar, e consequentemente do nosso planeta, é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por 
René Descartes.Essa teoria acredita que os planetas do Sistema Solar, entre eles o nosso, 
formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e 
contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem, e os 
planetas a partir das partículas remanescentes. Algumas teorias dizem que a vida surgiu na Terra 
um bilhão de anos após a sua formação.Além de apresentar condições favoráveis à existência de 
vida, a Terra também possui recursos naturais (renováveis e não renováveis) que propiciam a 
manutenção dessa existência. É por meio desses recursos que os seres vivos mantêm-se, pois são 
retirados recursos minerais, fontes de energia, alimento, entre outros. Em meio à história evolutiva, o 
homem adaptou-se às condições apresentadas pela Terra e aprimorou suas habilidades, retirando 
dela aquilo que era necessário à sua sobrevivência de forma cada vez mais precisa. 
Quanto ao seu formato, corresponde a um esferoide, tendo seus polos um tanto achatados. 

Como o planeta Terra é dividido: O planeta Terra é um dos quatro planetas do Sistema Solar de 
composição rochosa, conhecidos também como telúricos ou terrestres. Esses planetas rochosos 
possuem uma estrutura interna semelhante dividida em: 
→ Camadas internas da Terra 
A Terra divide-se em crosta terrestre, manto e núcleo. 

 Crosta terrestre: A crosta é também conhecida co-
mo litosfera e corresponde à camada mais externa da 
Terra, formada por rochas e minerais, como silício, 
magnésio, ferro e alumínio. Possui em média 10 quilô-
metros sob os oceanos e entre 25 e 100 quilômetros 
sob os continentes.Nela, são encontrados os continen-
tes, as ilhas e o fundo oceânico. Além disso, observa-se 
que ela não é uma camada inteiriça, pois há divisões 
que formam grandes blocos rochosos conhecidos 
como placas tectônicas, que se movimentam e podem 
provocar tremores na superfície terrestre. 

 Manto: O manto localiza-se entre a crosta terrestre e o núcleo. É conhecido como camada inter-
mediária, que se divide em manto superior e manto inferior. Ele pode apresentar profundidade de 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-renovaveis-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-nao-renovaveis-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planetas-terrestres.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/litosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tectonica-placas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/terremotos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/manto-terrestre.htm
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cerca de 30 a 2900 km abaixo da crosta e, ao contrário dela, o manto não é sólido.Com temperatu-
ra média de até 2.000°C, essa camada é composta por material magmático (em estado pastoso) 
composto principalmente por ferro, magnésio e silício. A movimentação do magma, conhecida como 
correntes de convecção, provoca a movimentação dos blocos rochosos que compõem a crosta ter-
restre. 

 Núcleo: O núcleo é a camada mais interna da Terra e divide-se em núcleo externo e núcleo 
interno. É também a camada que apresenta a maior temperatura, que, segundo cientistas, pode 
alcançar 6.000°C. 
Ele é formado por ferro, silício, níquel e, apesar das altas temperaturas que deveriam manter esses 
compostos no estado líquido, o núcleo apresenta elevada pressão, que acaba por agrupar essas 
substâncias, mantendo-as sólidas. 
→ Estrutura externa da Terra: O que diz respeito à parte externa do planeta Terra, há também uma 
classificação de sua estrutura. 
 
As camadas externas da Terra são: biosfera, atmosfera, 
litosfera e hidrosfera. 
- Atmosfera: Corresponde a uma camada gasosa que 
envolve todo o Planeta Terra. Ela é formada por gases 
mantidos pela gravidade, cuja principal função é proteger 
o planeta da radiação solar emitida, filtrando-a, 
além manter a temperatura média da Terra, fazendo com 
que não haja uma grande amplitude 
térmica.A atmosfera também impede que a Terra seja 
atingida por fragmentos rochosos. Essa camada possui a 
divisão das subcamadas: troposfera, estratosfera, 
mesosfera, termosfera, exosfera. 
- Hidrosfera: Corresponde à camada que compreende os corpos hídricos do Planeta 
Terra. Abrange não só os oceanos, mas também os mares, os rios, os lagos e as águas 
subterrâneas. 
- Biosfera:Corresponde ao conjunto de ecossistemas que compreendem a Terra. Basicamente, 
diz respeito aos grupos de seres vivos que a habitam. Esses ecossistemas encontram-se desde os 
pontos mais elevados do planeta até as partes do fundo oceânico. 

- Litosfera: composta de rochas e minerais Na litosfera, temos a formação de continentes e ilhas, 

as terras emersas. É uma das poucas áreas do mundo conhecidas de forma direta pelo ser humano. 
Esse planeta não é estático, portanto, realiza diversos movimentos, sendo os principais: 
o movimento de rotação, que consiste no movimento ao redor do seu próprio eixo, originando o dia e 
a noite, e o movimento de translação, realizado ao redor do Sol, dando origem ao ano civil e às 
estações do ano. 
 

ATIVIDADES: 
 
01-  Assinale F apara as alternativas falsas e V para as verdadeiras. 
 
(   ) A Terra é considerada um planeta  e possui sua estrutura interna dividida em: crosta terrestre, 
manto e núcleo. 
(   ) O Planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 
70% da sua superfície coberta por água. 
(   ) O núcleo é a camada mais interna da Terra e divide-se em núcleo externo e núcleo interno. É 
também a camada que apresenta a maior temperatura, 
(   ) Atmosfera corresponde a uma camada gasosa que envolve todo o Planeta. 
( )A Biosfera não tem nada haver com o conjunto de ecossistemas que compreendem a Terra 
(   ) O Planeta Terra é um dos planetas que não fazem parte do Sistema Solar. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-movimentos-das-placas-tectonicas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-dinamica-atmosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/hidrosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-biosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimentos-terra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-biosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
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02- Como o planeta terra é dividido? 
 
03- Relacionado ao texto estudado, quais são as camadas internas da terra? Descreva o que 
representa cada uma. 
 
04- Sabemos que as camadas da terra são importantes para a formação do nosso planeta, diante 
disso quais são as camadas externas da terra? 
 
05- Dentre as camadas externa da terra temos uma que se destaca muito por proteger o planeta da 
radiação solar, mantendo a temperatura média da terra. Qual seria o nome dessa camada externa? 
 
 
HISTÓRIA 
 
OBJETIVO: Observar a importância desta civilização em seus vários aspectos: político, cultural, 
econômico e 
religioso e a importância do espaço geográfico para a formação desta grande civilização. 
 
Mesopotâmia 
Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa “terra entre rios”. Trata-se de uma região desértica 
localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Nos dias atuais, é território pertencente ao Iraque. Por ter sido uma 
região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como os sumérios, 
acádios e babilônicos. 
Esses eram povos guerreiros, que expandiam seus domínios por toda a região. Os persas derrotaram as 
últimas populações que ocuparam a Mesopotâmia em 539 a.C. Os legados culturais dos povos 
mesopotâmicos são a arquitetura de seus palácios e templos e o estudo da astronomia e geometria. 
 
História da Mesopotâmia 
O Crescente Fértil, onde se localizava a Mesopotâmia, é uma região que foi habitada por vários povos da 
Antiguidade oriental. Geograficamente, o Crescente Fértil está localizado entre o Egito e a Mesopotâmia e é 
caracterizado como uma região desértica (quente e seca), mas com rios volumosos. Foi às margens desses 
rios que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. A civilização egípcia surgiu às margens do rio Nilo, e 
as civilizações da Mesopotâmia, às margens do Tigre e do Eufrates. A proximidade desses últimos povos 
com os rios fez com que vários autores denominassem-nos como sociedades hidráulicas. Tais rios saciavam 
a sede das pessoas mas também serviam de meios de transporte. Além disso, e o mais importante, as águas 
dos rios serviam para irrigar as plantações. Em suas vazantes, as margens eram utilizadas para o plantio, 
pois o baixar das águas tornava o solo fértil. Quando os rios subiam de volume, os povos da Antiguidade 
oriental construíam diques e represas para que a água não faltasse durante os seus períodos de seca. A 
religião teve um papel de destaque. Ao utilizarem a escrita, esses povos registravam os ritos praticados em 
suas cerimônias religiosas. Eram povos politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, e além disso não 
mediam esforços para construírem belos templos religiosos por meio de refinadas técnicas arquitetônicas. 
 
Povos da Mesopotâmia 
 
Sumérios 
Os sumérios foram os primeiros povos a chegarem à Mesopotâmia e dominaram a região entre 3200 a.C. e 
2800 a.C. Como estavam próximos dos rios, eles buscaram utilizar a água da melhor forma, aperfeiçoando as 
técnicas de irrigação. Os templos religiosos foram construídos de forma sofisticada, o que demonstra o 
apreço dos sumérios pelas técnicas arquitetônicas. Eles também usaram a escrita cuneiforme (escrita em 
forma de cunha e feita em tabletes de barro) para registrar os feitos dos seus soberanos e também os ritos 
religiosos. O excedente da produção agrícola era aproveitado no comércio com outros povos, como os 
egípcios e indianos. 
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Acadianos 
Os acadianos derrotaram os sumérios e dominaram a Mesopotâmia por pouco tempo. O rei Sargão I unificou 
os povos mesopotâmicos e ampliou o domínio acadiano por meio de um exército ágil e preservando a cultura 
dos dominados. Os acadianos foram derrotados pelos amoritas, mais conhecidos como babilônicos. Para 
saber mais sobre esses dois primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, acesse: Sumérios e acádios. 
 
Império Babilônico 
O domínio babilônico iniciou-se por volta de 2000 a.C, e sua sede foi a cidade de Babilônia. Em 1728 a.C., 
Hamurabi assumiu o poder do império e criou um códio de leis, o Código de Hamurabi, que era baseado na 
Lei do Talião, que dizia: “olho por olho, dente por dente”. Em outras palavras, as punições eram determinadas 
proporcionalmente aos crimes cometidos. O domínio babilônico durou até 1513 a.C., quando os hititas 
dominaram a região. 
 
Assírios 
Os assírios dominaram a região da Mesopotâmia até 1450 a.C. Esse controle foi conquistado por meio da 
ação cruel do seu exército, que não poupava recursos sanguinários contra os povos conquistados. Os 
assírios foram derrotados pelos caldeus em 612 a.C. 
 
Segundo Império Babilônico 
Os caldeus fundaram o Segundo Império Babilônico. Foi no reinado de Nabucodonosor que o império viveu 
seu apogeu. Sua principal característica foi o desenvolvimento da arquitetura, o que propiciou a construção 
de obras públicas até hoje recordadas pela sua suntuosidade e beleza, como os Jardins Suspensos e a Torre 
de Babel. Nabucodonosor expandiu seu domínio e conquistou a cidade de Jerusalém. Em 539 a.C., os 
persas, liderados por Ciro II, derrotaram os babilônicos. 
 
Economia da Mesopotâmia 
A economia dos povos que habitaram na Mesopotâmia baseava-se principalmente na agricultura por causa 
dos rios que banham a região. As águas do Tigres e do Eufrates eram usadas para irrigar a plantação bem 
como para transportar as colheitas. Os excedentes da produção eram comercializados com outros povos. 
Além disso, o agropastoreio era uma atividade econômica entre os povos babilônicos. Para conhecer mais 
detalhes da economia desses povos, leia: Mesopotâmia – economia. 
 
 Sociedade da Mesopotâmia 
A sociedade mesopotâmica era dividida em castas, ou seja, não era permitida a mobilidade social. O 
soberano era o chefe político, militar e religioso e estava no topo da pirâmide social. Abaixo dele estavam os 
sacerdotes, aristocratas e militares. A base piramidal, ou seja, quem sustentava as demais castas, era 
composta de camponeses, que trabalhavam no plantio e na colheita, e de escravos, que construíam as obras 
públicas e os templos. 
 
 
Cultura da Mesopotâmia 
 
A atividade cultural na Mesopotâmia foi intensa. Os mesopotâmicos desenvolveram o conhecimento 
da astronomia para prever enchentes e vazantes dos rios bem como para práticas religiosas. Os babilônicos 
dividiram o tempo em 24 horas e a hora em 60 minutos. A arquitetura teve suas técnicas desenvolvidas por 
conta da construção de palácios, templos e torres. 
Resumo A Mesopotâmia era a região que fica entre os rios Tigres e Eufrates e onde se desenvolveram 
importantes civilizações da Antiguidade oriental. 
* Política: os povos eram governados por um soberano, que acumulava as funções de chefe político, militar e 
religioso.  
* Economia: agrícola, comercial e agropastoril.  
* Sociedade: dividida em castas 
*Cultura: astronômica, dedicada ao tempo e arquitetônica. 
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ATIVIDADES 

 
01 - As sociedades que habitaram a Mesopotâmia são chamadas de hidráulicas porque: 
a) dispensavam o uso das águas. 
b) utilizavam as águas para a irrigação das 
plantações. 

c) poluíam as águas com seus dejetos. 
d) eram carentes de água. 

 
02 - Qual destas grandes construções foi feita no reinado de Nabucodonosor? 
a) Pirâmides 
b) Fórum 

c) Jardins Suspensos da Babilônia 
d) Biblioteca de Alexandria 

 
03- A Mesopotâmia histórica é comumente confundida como uma civilização e cultura ordenada e 
centralizada, mas na realidade é o berço de diversas culturas e povos ao longo da história. Dos 
povos que habitaram na região, qual deles promoveu o surgimento da escrita cuneiforme? 
 
a) Sumérios. 
b) Assírios. 
c) Caldeus. 

d) Amoritas. 
e) Acadianos. 

 
04 - As primeiras cidades mesopotâmicas são chamadas pelos historiadores de cidades-Estado. Essa 
denominação decorre das seguintes características: 
 
(a) Por estarem unificadas politicamente a um Estado central, que coordenava cada uma das 
cidades. 
b) Por manterem uma unidade independente, governada por um Estado central, mas que respondia 
a uma autoridade imperial. 
c) Por terem autonomia econômica e religiosa, mas manterem-se subordinadas a uma 
confederação, à qual deveriam pagar tributos. 
d) Por serem independentes, possuírem um governo próprio, divindades protetoras e capacidade de 
defesa militar própria. 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
05 - Sexto rei sumério (governante entre os séculos XVIII e XVII a.C.) e nascido em Babel, 
“Khammu-rabi” (pronúncia em babilônio) foi fundador do I Império Babilônico (correspondente ao 
atual Iraque), unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e 
levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hamurábi permanece indissociavelmente 
ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto: o Código de Hamurábi. O legislador 
babilônio consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos 
os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código citado tinham o 
sentido de: 
 
a) assegurar garantias individuais aos 
cidadãos livres. 
b) tipificar regras referentes aos atos dignos de 
punição. 
c) conceder benefícios de indulto aos 
prisioneiros de guerra. 

d) promover distribuição de terras aos 
desempregados urbanos. 
e) conferir prerrogativas políticas aos 
descendentes de estrangeiros. 

 
06 - As sociedades que, na Antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham 
em comum o fato de: 
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a) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a constituição de grandes 
civilizações hidráulicas. 
b) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e 
controlavam a produção de cereais. 
c) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade 
de controle hidráulico e da diferenciação social. 
d) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que 
viabilizaram a formação de grandes impérios milenares. 
 
07 - Quais dos povos abaixo não faziam parte da Mesopotâmia? 
a) Sumérios. 
b) Amoritas. 
c) Caldeus. 

d) Assírios. 
e) Hicsos. 

 
08 - Qual cidade mesopotâmica ficou conhecida por possuir uma grande biblioteca que foi 
construída no século VII a.C., a mando do rei Assurbanípal? 
a) Ur. 
b) Uruk. 
c) Nínive. 

d) Babilônia. 
e) Assur. 

 
09 - Qual obra da Antiguidade narra a história de um rei sumério em sua jornada em busca da 
humildade? 
a) Epopeia de Gilgamesh. 
b) Bíblia. 
c) Talmud. 

d) Códice Ixtlilxochitl. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
10 - Segundo registro dos gregos, uma construção mesopotâmica foi considerada uma das sete 
maravilhas do mundo antigo. Estamos falando de qual construção? 
a) Torre de Babel. 
b) Jardins Suspensos da Babilônia. 
c) Colosso de Rodes. 

d) Farol de Alexandria. 
e) Estela do Código de Hamurábi.

 
 
CIÊNCIAS 
 

Nesta coletânea estaremos estudando sobre um 

pouco sobre Astronomia, ou seja, sobre os astros, 

principalmente suas formas e movimentos e o que isso 

influência no nosso cotidiano. 

A maioria dos astros, vistos do espaço, apresentam a 

forma esférica ou esferoide, ou seja, formato redondo, de 

bola.Alguns como a Terra, dependendo do quanto estamos 

próximos dela, percebe-se achatamentos nas extremidades 

(polos da Terra) e deformações, o 

que provoca um formato chamado 

de geóide. 

Os astros realizam um 

movimento em torno de si mesmo, 

ou seja, do seu eixo central, 
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chamado de Rotação. Este movimento 

leva menos tempo do que outro 

movimento, realizando um percurso 

orbital, pois é em torno de outro astro 

maior, chamado de Translação. Nosso 

planeta Terra leva, aproximadamente, 

24h, para realizar o seu movimento de 

rotação, em torno do seu eixo inclinado, 

provocando o fenômeno do dia e da noite; 

e cerca de um ano (365 dias e 6h), para 

realizar o seu movimento de translação, 

provocando o fenômeno das estações do 

ano, devido as diferentes incidências do 

calor e luz do Sol ao longo do ano. 

Na rotação dizemos que o movimento 

diário do Sol no céu é aparente porque é a 

Terra que está se movendo em relação ao 

Sol. Mas, como nós fazemos a observação a 

partir da Terra, temos a impressão de que é o 

Sol que se move. Vemos o Sol nascer no 

horizonte leste, elevar-se no céu e se 

deslocar para o horizonte oeste. A variação da 

sombra do gnômon (relógio de sol), ao longo do 

dia é explicada por esse movimento diário aparente do Sol no céu. Quanto mais baixo estiver o Sol 

em relação ao horizonte, maior será a sombra 

do gnômon; e quanto mais alto, menor será a 

sombra. 

Por conta destes movimentos e as posições 

aparentes do Sol, Terra e Lua é possível 

observar outro fenômeno, chamado de Fases 

da Lua, que dependendo das estações do 

ano e do lugar onde estamos, a Lua 

apresenta uma face clara, ou seja, parte dela 

iluminada pelo Sol, vista por nós na Terra. Em geral a Lua apresenta, neste sentido, quatro fases 

bem definidas, que levam em média uma semana cada, 

perfazendo em média um ciclo de translação da lua ao 

redor da Terra de um mês em média (28 dias).  
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ATIVIDADES 

01- Aplicando os conhecimentos desta coletânea e outros que se relacionam com este as-

sunto, analise e responda: 

a) Quando navegavam em direção ao litoral, os marinheiros viam primeiro 

o topo das montanhas e das construções mais altas, antes de ver as pla-

nícies e casas, por exemplo. Como você explica isso? 

 

b) O Sol nasce no lado leste, cruza o céu e se põe no lado oeste. 

* O que causa esse movimento aparente diário? 
* Quando o Sol se põe no Brasil, ele nasce em outras regiões do mundo. Por que esse fato é 

uma evidência de que a Terra é aproximadamente esférica e não plana?  
 

c) Você aprendeu que a Terra tem dois movimentos: rotação e translação. 

-Que movimento explica a sucessão dos dias e das noites?  

-Que movimento explica a sucessão de estações do ano? 

02- No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. 

a) A variação do comprimento da sombra do gnômon ao longo do dia é menor nas regiões próximas 
ao equador do que em regiões mais distantes. 
b) As estações do ano são explicadas porque no verão a Terra está mais próxima do Sol do que no 
inverno.  
c) O movimento de translação da Terra leva cerca de um ano para se completar.  
d) A quantidade de luz do Sol que chega à Terra é a mesma em todos os pontos da superfície dela.  
e)Quando o polo norte está inclinado para o Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o sul.  
f) No outono ou na primavera, ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelo Sol.  
 
03- O Rio de Janeiro é uma cidade conhecida por ser bastante quente, sobretudo nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro. Para se proteger do sol nesses meses, é comum que as 

pessoas procurem sombras de árvores. O tamanho dessas sombras é sempre igual ao longo 

do ano? Por quê? 

04- Abaixo encontra-se o modelo do Sol, Terra e Lua, localizando uma pessoa. 

-Indique o nome dos astros Sol, Terra e Lua no modelo abaixo 
- Pinte de vermelho, de acordo com a posição desta pessoa, nas luas desenhadas a fase aparente 
da Lua. 
-Pinte de azul o lado da Terra que é de dia, de acordo com a localização da pessoa. 
- Faça pontilhados para indicar o percurso do movimento de translação da Terra.  
- Faça traços para indicar o movimento de rotação da Terra. 
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INGLÊS 

BREAKSFAST 

01- Marque X na palavra que corresponda a figu-
ra:  

 
 

02- Escreva em português e inglês, tudo que 
você pode colocar em uma mesa de café da 
manhã:  

 
 
 

3) Coloque os números na imagem corre 

 
4)Traduza as palavras e veja quais são do Breakfast e depois monte a mesa corretamente em 
seu ca- derno: 
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ARTES 

DESENHO (TIPOS E TÉCNICAS DE PINTURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

01- AGORA QUE VOCÊ JÁ UTILIZOU A TÉCNICA DE PONTILHISMO NA ATIVIDADE ACIMA, 

USE SUA CRIATIVIDADE DE FORMA LIVRE E CRIE UM DESENHO UTILIZANDO A TÉCNICA DO 

PONTILHISMO, PODE SER COLORIDO: 

 

 

 

 

Campo de experiência: artes  
Desenvolver processos de criação com técnicas de desenhos e pinturas, com base em 

tema ou interesse artistico de modo individual.  
Habilidades: ef69ar06-es 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – handebol. 

 O handebol é um esporte coletivo jogado com as mãos, 

disputado em uma quadra poliesportiva com o tamanho oficial de 

40 metros de comprimento por 20 metros de largura. O objetivo é 

bem simples, em uma determinada quantidade de tempo, utilizar 

passes e arremessos para marcar mais gols do que seu 

adversário, ao mesmo tempo em que utiliza estratégias 

defensivas para defender a sua meta. É considerado um dos 

esportes mais praticados no mundo, muito comum nas escolas 

brasileiras por exemplo. 

ATIVIDADES 

01: Pesquise em livros ou na internet a história de criação desse esporte. 
02: Quanto tempo dura uma partida oficial de handebol? 
03: Cite duas regras básicas para se jogar o handebol. 
04: Analise as imagens a seguir para tentar descobrir quais fundamentos estão sendo executados. 
 

 

 

 

 

 

05: Explique com suas palavras o que representa o tiro de 7 metros no handebol. 
06: Abaixo temos o desenho de uma quadra oficial de handebol, com isso, responda o que se pede: 

 

 

 

 

 

 

 

a)Quantos jogadores são necessários para se jogar uma partida de handebol? Posicione-os na quadra de jogo. 
b)Qual a localização ideal para o goleiro? Marque um X. 
c)Qual o tamanho oficial de uma quadra de handebol? Demarque por fora do desenho da quadra. 
d)O que representa o traço posicionado entre a linha da área do goleiro e a linha pontilhada? 


