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NOME DO (A) ALUNO (A): _______________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1ª ETAPA 

 
TEMA: RESUMO 

 
 Leia com atenção o texto abaixo.  

 
 

“Abominável” 
 

Filme traz tanto piadas infantis quanto questionamentos sobre a morte e o vício em 
tecnologia 
 
      Dirigido por Jill Culton e Todd Wilderman, o filme conta a história da adolescente 
Yi, que encontra em seu terraço um yeti, criatura que ela chama carinhosamente de 
Everest. Com a ajuda de Peng, criança baixinha que deseja se tornar jogadora de 
basquete, e do convencido Jin, Yi parte por uma perigosa jornada para levar o novo 
amigo de volta para sua família. 
          À primeira vista, o filme parece seguir o princípio de tantas outras obras 
infantis: muita magia, criaturas místicas, piadas simples e visuais – como o 
arremesso de mirtilos gigantes e os arrotos exagerados. Porém, “Abominável” vai 
além disso. 
Pequenas sutilezas, talvez sutis demais para as crianças perceberem, tornam o filme 
bem mais profundo do que revela o próprio trailer. A morte de um ente querido, a 
dificuldade de lidar com a perda, medo, isolamento, dependência da tecnologia, 
preconceito e desrespeito à natureza são alguns dos temas abordados. 
          Tratados de maneira singela e delicada, esses temas se desenrolam 
paralelamente à trama central. Referências aos clássicos King Kong e Branca de 
Neve estão lá. O filme tem potencial para encantar pessoas de todas as idades. 
Encantar e surpreender. 
            Todos os personagens, inclusive o cruel e rico Burnish e a leal zoóloga Zara, 
que pretendem capturar Everest, mostram que as pessoas são muito mais do que 
aparentam. Até mais do que o próprio filme apresenta. 
            Questões importantes são abordadas, mas não respondidas. Os mais velhos 
se questionam, imaginando qual será a resposta para elas. Porém, “Abominável” é 
uma animação infantil. Apesar das pontas soltas, cumpre muito bem seu papel de 
divertir e defender o respeito à natureza. 
 

                                          Fernanda Gomes. Disponível em: 
<https://www.uai.com.br>. (Com cortes). 

 

 
 
 
 

https://www.uai.com.br/
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ATIVIDADE 1 – O texto acima é: 

 
A) um conto.  
B) um resumo  
C) uma reportagem.  
D) uma lenda 

 
 

ATIVIDADE 2 – No trecho “[...] criança baixinha que deseja se tornar jogadora de 

basquete [...]”, a autora apresenta a personagem: 
A) Yi.  
B) Peng.  
C) Jin.  
D)Everest 
 

ATIVIDADE 3 – Releia este fragmento do texto: 

 
“À primeira vista, o filme parece seguir o princípio de tantas outras obras infantis: 
muita magia, criaturas místicas, piadas simples e visuais – como o arremesso de 
mirtilos gigantes e os arrotos exagerados. Porém, ‘Abominável’ vai além disso.” 
 
Nesse fragmento do texto, a palavra “como” foi empregada para:  
A) apontar causas. 
B) indicar exemplos.  
C) estabelecer comparação.  
 

ATIVIDADE 4 - Em “Tratados de maneira singela e delicada, esses temas se 

desenrolam paralelamente à trama central.”, a parte grifada exprime circunstâncias 
de: 
A) lugar.  
B) modo.  
C) tempo.  
 

ATIVIDADE 5  – Sublinhe os adjetivos que caracterizam o personagem Burnish: 

 
“Todos os personagens, inclusive o cruel e rico Burnish e a leal zoóloga Zara, que 
pretendem capturar Everest [...]” 
 

ATIVIDADE 6 -  A autora do texto avalia o filme “Abominável” na passagem: 

 

A) “[...] o filme conta a história da adolescente Yi, que encontra em seu terraço um 
yeti [...]” 
B) “[...] Yi parte por uma perigosa jornada para levar o novo amigo de volta para sua 
família.” 
C) “O filme tem potencial para encantar pessoas de todas as idades. Encantar e 
surpreender.” 
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GEOGRAFIA  

1ª ETAPA 
 

TEMA: O ESPAÇO GEOGRÁFICO 
Compreendendo o espaço Geográfico 

Muitas pessoas pensam que 
estudar geografia é apenas 
localizar e memorizar os 
nomes de países, capitais, 
rios e montanhas, mas essa 
ciência vai muito mais além. 
Os estudos de Geografia 
permitem, por exemplo, 
explicar como e por que as 
paisagens se transformam e 
como essas transformações 
se relacionam com a vida das 
pessoas e com a natureza. 
Também permite entender 
como essas transformações 
podem trazer benefícios ou prejuízos para os diferentes grupos que fazem parte da 
sociedade. 

Ao estudar Geografia, analisamos o Espaço Geográfico, que resulta das ações dos 
seres humanos em interação com a natureza. A aparência do espaço geográfico em 
um determinado momento chamamos de paisagem, ou seja, é tudo que nossos 
olhos veem e tudo que sentimos faz parte da paisagem. 

As paisagens nas quais predominam elementos naturais (rios, florestas) chamamos 
de paisagem natural e as paisagens nas quais predominam elementos construídos 
pelo homem (pontes, estradas, ruas, plantações) chamamos de paisagem cultural ou 

humanizada. 

As paisagens se transformam 
pelas ações da natureza que pode 
se dar lentamente (mudança do 
curso de um rio) ou rapidamente 
(terremoto, tsunami), e pelas 
ações do ser humano que 
ocorrem com o passar do tempo.  

O espaço geográfico é aquele que 
foi modificado pelo homem ao 

longo da história. Que contém um passado histórico e foi transformado pela 
organização social, técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os 
diferentes lugares (“o espaço geográfico é o palco das realizações humanas”). 
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Um conceito bastante presente na geografia em geral, o espaço geográfico 
apresenta definição bastante complexa e abrangente. Outros conceitos também 
relacionados ao espaço geográfico, ou antes, que estão contidos nele são: lugar, 
que é um conceito ligado a um local que nos é familiar ou que faz parte de nossa 
vida, e paisagem que é a porção do espaço que nossa visão alcança e é produto da 
percepção. O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo 
homem; e pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas nas quais 
estão as relações entre os homens e desses com a natureza. O conjunto de 
atividades desempenhadas pelas sociedades continuamente promove a modificação 
do espaço geográfico. 

ATIVIDADE 01 – A geografia nos ajuda a compreender diferentes espaços, a 

identificar, analisar, relacionar e interpretar os fatos que acontecem no mundo. 
Entendemos, também, como os diferentes povos se relacionam com a natureza e 
constroem seus espaços de vida. Explique como o homem pode interferir no espaço 
geográfico. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02 – As paisagens estão sempre se transformando, seja pela ação do ser 

humano ou pela ação da natureza. Identifique nas imagens abaixo o agente modificador da 
paisagem e descreva como ocorreu. 

 
Tsunami na indonésia. Disponível em: 
https://s2.glbimg.com/indonesia-tsunami.jpg 
Acesso em 12 abr. 2021 

a) 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
Disponível em:https://escolakids.uol.com.br/acao-dos-
ventos.jpg.  Acesso em 12 abr. 2021 

b) 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
Disponível em:<https://i.ytimg.com/vi/Tm2jup3 
Xnn8/maxresdefaut.jpg> Acesso em: 12 abr. 2021 

c) 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

 

https://s2.glbimg.com/indonesia-tsunami.jpgAcesso
https://s2.glbimg.com/indonesia-tsunami.jpgAcesso
https://escolakids.uol.com.br/acao-dos-ventos.jpg
https://escolakids.uol.com.br/acao-dos-ventos.jpg
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LÍNGUA INGLESA 

1ª ETAPA 

 
TEMA: GENERAL TEXTUAL MAGAZINE COVER 

 
 
 

A capa de revista é, portanto, um gênero textual carregado de empréstimos de 

outros enunciados, sejam verbais ou não verbais, que fazem mobilizar um 

conhecimento de mundo, e que o leitor precisa organizar para construir sentido e, 

também, para reformular o apreendido. 

Observe o leiaute do texto, ou seja, a organização visual dos 

elementos verbais e não verbais abaixo. 

 

 

ACTIVITIES 
ATIVIDADE 1 – Qual é o gênero do texto? 
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ATIVIDADE 2 – Qual é o nome da revista em que o texto foi publicado? 

 
 

 
 

 

 

ATIVIDADE 3 – Qual é o público-alvo deste texto? 

 

 

 
 

 

 

ATIVIDADE 4  – Qual é a data de publicação do texto? 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE 5 – Quais os nomes dos dois animais que aparecem no texto? 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE 6 – Quais as palavars do texto são parecidas com palavras em 

português? 

 

 
 

 

Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com 

grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, podendo possuir 

pequenas discrepâncias. Essas palavras possuem o mesmo radical em 

dois idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. 
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HISTÓRIA 

1ª ETAPA 

TEMA : FENÍCIOS 

Os fenícios fazem parte de uma das mais importantes civilizações da 

Antiguidade – a civilização fenícia. Viviam no Norte da Palestina, entre o Mar 

Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os 

fenícios são conhecidos como o povo do mar. Isso porque eles foram grandes 

mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da Astronomia. 

Destacam-se, também, na civilização antiga, os persas e hebreus. 

. Os fenícios conviveram e comerciaram com vários povos. Tiveram como 

vizinhos os hebreus que também viviam na região onde está o atual Estado de 

Israel. Com os persas, além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los 

como inimigos devido à expansão do Império Persa. 

Religião A religião da Fenícia era o Politeísmo onde praticavam rituais de sacrifício 

de animais. Os fenícios cultuavam, principalmente, três deuses, que são conhecidos 

El - era o deus máximo – aquele que havia criado o mundo, mas não 

necessariamente os deuses. Nada acontecia sem seu consentimento e por isso, ele 

sabe de tudo. El é representado como um homem velho, sentado no alto da 

montanha, distante da humanidade. Para alcançar suas graças, os fiéis devem se 

dirigir a sua esposa, Astarte. Asherah - esposa de El – deusa-mãe, do mar, dos 

rebanhos e das colheitas. Um dos seus símbolos é a palmeira, árvore que se 

destaca no deserto por sua resistência, assim como ela se destaca entre os deuses. 

Baal - filho de El e Astarte – era o deus das tempestades e montanhas, encarregado 

da fertilidade. É conhecido por vários títulos como Cavaleiro das nuvens ou Mestre 

das Terras, um guerreiro que combate as forças da morte. Como filho de El também 

atua como regente na ausência do pai. 

ECONOMIA-Os fenícios dedicavam-se ao artesanato chegando a inventar o vidro 

transparente. Na agricultura, cultivavam olivas e vinhas, e se dedicaram 

especialmente à pesca e ao comércio marítimo. Não desenvolveram grandes 

atividades agropecuárias tendo em conta que a região que habitavam era 

montanhosa e pouco extensa. Ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos. 

Destaca-se o tingimento com a tonalidade púrpura, feito a partir de um molusco e 

que era muito procurado pela elite. Dessa cor vem a palavra "fenício". Construíram 

grandes e imponentes navios que permitiram expandir seu comércio. Ergueram 

portos e viajavam longas distâncias realizando trocas de mercadorias como madeira 

de cedro, o vidro, o marfim e corantes. Política. É importante ressaltar que nunca 

houve um país unificado chamado “Fenícia” tal como entendemos hoje. 
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 A Fenícia era formada por várias cidades-estados, tais como Arad, Biblos, Tiro, 

Sídon e Ugarit. Cada uma dessas cidades era governada de forma independente 

que tanto podiam ser aliadas como guerrear entre si. O poder político se baseava 

nas rotas marítimas e estava nas mãos dos homens que dominavam o mar, 

constituindo a Talassocracia. Esta palavra vem do grego e significa “thálassa” - mar 

e “kratía” - força, poder. 

Cultura -A cultura fenícia recebeu influências dos povos que eles comercializavam 

a ponto de muitos estudiosos identificarem poucos elementos originais. No entanto, 

destacaram-se na cunhagem de moedas e imprimiram ali os desenhos de seus 

barcos e mitos. Utilizavam a música e a dança para louvar os deuses em rituais 

realizados no campo ou no centro das cidades. 

 Alfabeto - A maior herança dos fenícios que chegou aos nossos dias é o alfabeto. 

Ao contrário de outros povos como os egípcios ou os babilônicos que elaboraram 

uma escrita baseada em símbolos, o alfabeto fenício representava os fonemas. Este 

alfabeto seria a origem da escrita ocidental. Possuía 22 consoantes e, 

posteriormente, os gregos acrescentariam as vogais. Foi criado com o objetivo de 

facilitar as relações comerciais.  

Quando Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, os fenícios fugiram e 

fundaram Cartago. Ao fim de três conflitos pelo domínio do Mar Mediterrâneo, 

durante as Guerras Púnicas, Roma destrói Cartago e passa a dominar o comércio 

do Mediterrâneo.  

ATIVIDADE 1 - Explique do que viviam economicamente o povo fenício. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Como era a religião Fenícia? Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - Explique como era organizada a escrita fenícia. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

1ªETAPA 

TEMA: GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 

HISTÓRIA 

 

       A prática de movimentos semelhantes aos realizados hoje na ginástica 

artística conta com relatos no Egito Antigo. Mas os historiadores apontam a 

Grécia como o berço da ginástica. A busca pelo corpo perfeito para praticar 

esportes e para aperfeiçoar o desempenho militar estão na gênese da 

modalidade. 

Durante a Idade Média, após o declínio do Império Romano, o culto ao corpo 

perdeu força e a ginástica viveu um período de ostracismo, ficando restrita 

praticamente aos acrobatas. O resgate só se deu no início do século 19, quando, 

em 1811, o alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn fundou a primeira escola para 

a prática de ginástica ao ar livre. 

        Embora o objetivo de Jahn não fosse esportivo e, sim, preparar fisicamente 

os jovens alemães para enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte, a idéia se 

difundiu por outros países europeus, que passaram a adotar os exercícios de 

ginástica. Ludwig Jahn criou os aparelhos cavalo com alças, barras horizontais, 

trave e barras paralelas, além das modalidades de saltos. Ele é considerado o “pai 

da ginástica”, mesmo tendo sido perseguido e preso depois que a prática do 

esporte foi considerada perigosa e de alto teor revolucionário. 

Mas a semente plantada por Jahn já tinha crescido e dado frutos. Muitos ginastas 

alemães trataram de disseminar o esporte por outras nações, entre elas o Brasil. 

Depois de décadas de proibição, em 1881 foi fundada, em Liege, na Bélgica, a 

Federação Europeia de Ginástica (FEG). O esporte ganhou um novo status, 

arrebatando cada vez mais fãs fascinados pela força, precisão e destreza dos 

ginastas. 

   

As provas 

   A ginástica artística engloba várias provas, no masculino e no feminino. São elas: 

Masculino 

- Solo 

- Cavalo com alças 

- Argolas 

- Salto sobre o cavalo 

- Barras paralelas 

- Barra fixa 

 

Feminino 
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- Solo 

- Salto sobre o cavalo 

- Barras assimétricas 

- Trave 

 

Curiosidades 

 

Tradição olímpica 

A ginástica é um dos quatro esportes disputados desde a primeira edição das 

Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, em Atenas. Os outros são atletismo, 

esgrima e natação. 

Simplesmente perfeita 

A romena Nadia Comaneci protagonizou um feito histórico nas Olimpíadas de 

Montreal-1976. Após uma apresentação de gala nas barras assimétricas, ela se 

tornou a primeira ginasta da história (incluindo homens e mulheres) a receber nota 

máxima de todos os sete jurados. Naquela edição, ela conquistou cinco medalhas, 

sendo três de ouro (barras assimétricas, trave e individual geral), uma de prata 

(por equipe) e uma de bronze (solo). 

 

ATIVIDADE  1 – Quem é considerado o “pai da ginástica, conforme o texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 – A ginástica artística engloba várias provas, no masculino e no 

feminino, cite-as: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – A romena Nadia Comaneci protagonizou um feito histórico nas 

Olimpíadas de Montreal. Qual foi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

1ªETAPA 

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO E NUMEROS NATURAIS 

NÚMEROS NATURAIS 
O conjunto dos números naturais é representado par: = {O, 1, 2, 3, 4, 5, 

6,...}. Como estes números foram criados pela necessidade prática de contar 

as coisas da natureza, eles são chamados de números naturais. As 

principais características são: 

 a)Todo número natural tem um sucessor. O sucessor de um numero 

natural é obtido adicionando-se1aessenumero. 

b)A sequência dos números naturais e infinitos. 

c)Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. O 

antecessor de um número natural é obtido subtraindo-se1dessenumero. 

d)O zero é o menor dos números naturais. 

e)Na sequência dos números naturais, dois ou mais números seguidos são 

chamados de números consecutivos. 

f)Os números naturais pares são números que terminam em 0,2,4,6 ou 8. 

Exemplo:1456 

g)Os números naturais ímpares são números que terminam em 1,3,5,7 ou 9. 

Exemplo:1467.   

 

ATIVIDADES 1- Usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, escreva números de quatro algarismos 

diferentes de modo a obter:  

a) o menor número. 

b) o maior número.  

c) o maior numero que começa com o algarismo 3. 

d) o maior numero que termina com o algarismo 5. 

 

ATIVIDADES 2- Considere o número: 8 972 056143. Nesse número: 

a) Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? E o 9? 

 b) Qual ordem o algarismo 8 ocupa? 

c) A que classe pertence o algarismo 4? 

d) Quantas unidades o algarismo 2 representa? 

 

ATIVIDADES 3- Utilize os números representados a seguir e indique qual deles: 

É igual a cinco dúzias. 

a) É o menor número. 

b) É o maior número. 

c) É o antecessor de 480. 

e) É o sucessor de 480. 
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f) Tem 100 unidades a mais que 274. 

g) Tem cinqüenta e quatro centenas. 

h) Forma com700 um par de números consecutivos. 

i) É o menor numero de 3 algarismos. 

j) É o maior numero par de 3 algarismos. 

k) É o maior numero de 3 algarismos. 

l) O menor numero de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição. 

 

ATIVIDADES 4 – Em um livro de História, o capitulo sobre Expansões Marítimas 

começa na página 38 e termina na página 53. 

 

     a) Quantas páginas tem esse capitulo? 

___________________________________________________________________________ 

 

     b) Quantas páginas pares temos nesse capitulo? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES 5 – Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as 

páginas de um livro de história? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

ATIVIDADES 6 – Denise terminou um trabalho e numerou todas as páginas, começando 

pelo numero 1. Para isso, utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem esse trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1ª ETAPA 

A FORMA DA TERRA 

  A forma do nosso Planeta já foi muito discutida ao longo da história da 
humanidade. O primeiro cientista que realizou um experimento para comprovar o 
formato do nosso planeta foi Eratóstenes no período da Antiguidade há 240 a.C. Para 
realizar seu experimento, Eratóstenes observou no primeiro dia do verão     ao meio dia a 
sombra que o Sol formava nas cidades de Siena (hoje Assuã, localizada ao norte do 
Egito) e Alexandria (situada na costa mediterrânea no centro-norte do Egito).Para 
acompanhar a trajetória de Eratóstenes, leia o texto a seguir: 
Eratóstenes em: Um experimento que “mediu” o mundo 

Eratóstenes, jovem menino vindo da cidade de Cirene, conhecido por ser muito 
dedicado e por ter feito  descobertas incríveis, era muito curioso em descobrir como 
aconteciam certos fenômenos, que na sua  época eram inexplicáveis. 

Sua fama se espalhou por toda a Grécia, até chegar ao ganancioso e poderoso Rei de 
Alexandria. Ele o convocou para dar aula de matemática para seu filho, futuro 
sucessor de sua linhagem. Eratóstenes,  jovem e cheio de vida, sabia que lá haveria 
uma grande oportunidade de crescer e fazer muitas desco bertas: 

- Não posso perder essa oportunidade. Era uma cidade rica em informações, e tudo isso 

concentrado na Biblioteca de Alexandria; para Eratóstenes, aquilo parecia um baú de tesouro. 
O bibliotecário chefe, já de certa idade, adoeceu de uma peste  que atingiu a região. 

-Esta é a oportunidade que sempre esperei. 

Certo de que poderia conquistar o cargo mais cobiçado por todos os estudiosos, foi ao 
rei. 
- Majestade, venho diante de vós para lhe demonstrar uma incrível  descoberta.  O rei 
impaciente o ouviu. 

-Mostre-me logo o que tanto lhe angustia. Trouxe-lhe algo incrível da cidade de Siena, 
onde é seu domínio: existe um poço, que ao meio dia, no solstício de verão, não faz 
sombra alguma. Podemos constatar que ao meio dia, nesse dia específico, não há 
sombras! O rei fascinado por ouvir falar sobre tudo aquilo de solstício, astronomia, 
astros, permitiu-lhe continuar. Dessa forma, aguardaram o dia calculado como correto 
de se obter um solstício e foram realizar o experimento. Entretanto, algo deu errado no 
momento da demonstração de tal fenômeno ao rei: ao colocar uma estaca sobre o 
chão, uma sombra apareceu, o que deixou o jovem Eratóstenes constrangido frente 
ao rei. 

-Tirem-no daqui, apenas tomou meu tempo e tentou me enganar. O jovem logo foi 
retirado, ficando  feliz por não ser mandado para as tocas dos leões. 

Eratóstenes, decepcionado com o que tinha acontecido e triste por não conseguir o 
que queria, mas  encasquetado com seu erro, que para ele não poderia ter acontecido, 
e dessa vez mais curioso do que  o usual, tentou entender o que havia acontecido. 

-Encontrei! Exclamou e saiu loucamente gritando por toda a biblioteca, pois na busca 
por encontrar o  erro em sua demonstração, fez uma descoberta incrível. 
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-Descobri, a Terra é redonda e posso medi-la! Falou ofegante, mal esperando a 
oportunidade de correr  e impressionar o rei com sua descoberta. 

-Majestade, Majestade, consegui, consegui! - Gritava Erastóstenes, em frente ao 
palácio do rei. 

-Quem é esse louco? Tragam-no até mim! 

Eratóstenes teve a oportunidade de novamente falar ao rei, e explicou-lhe que a Terra 
era redonda, por  isso em Alexandria era produzida uma sombra de 7,2° e em Siena não 
era produzida sombra alguma. 

Se a Terra fosse plana, isso seria impossível. 
-E posso dar a vossa Majestade o triunfo de ser a primeira nação a medir o tamanho da 
Terra. 

-Continue - exclama o rei, entusiasmado ao ouvir. 

-Como vossa majestade lembra, tentei da última vez mostrar um fenômeno no solstício 
de verão, alegando que na cidade de Siena, o fundo de um poço era totalmente 
iluminado, diferentemente de Alexandria, onde se fez sombra. Isso significa que a 
Terra não é plana; o Sol distribui os raios solares paralelamente à Terra, e se fosse 
plana, não haveria sombra em nenhuma das estacas, tanto em Alexandria  quanto em 
Siena. 

ATIVIDADE 1 – Qual o primeiro cientista que propôs que a Terra fosse redonda? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Qual o nome do fenômeno que Eratóstenes mostrou ao rei de 

Alexandria? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – A demonstração de Eratóstenes ao rei de em provar que no 

solstício de verão não havia sombra foi um sucesso e o rei ficou encantado.  

Julgue a afirmativa em verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 – Além de conseguir mostrar ao rei o que ocorreu na sua primeira 

demonstração, deixou claro ao rei que a Terra era redonda e ainda poderia 
proporcionar um grande feito a sua majestade onde sua nação seria a primeira no 
mundo a fazer.  

Explique qual seria esse grande feito. 
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ENSINO RELIGIOSO 

1ª ETAPA 

 
RITUAIS X RITOS RELIGIOSOS 

 

Nas religiões existem diferentes tipos de ritos, que por sua vez são 

compostos por rituais. O rito é a categoria mais ampla, como rito de passagem ou 

de cura, enquanto o ritual é o conjunto de gestos e ações que compõem os ritos. 

Muitas religiões possuem ritos de passagem como o batismo, por exemplo, o que 

os diferencia são as formas ritualísticas. O ritual é um comportamento simbólico 

repetitivo, padronizado e redundante que canaliza emoções e organizam grupos 

sociais. É uma performance com sequências de atos formais personificada pelos 

diversos atores. 

Ao lado dos símbolos, como a linguagem fundamental da experiência 

religiosa (imagem) e dos mitos como a expressão narrativa de elementos 

religiosos (palavra), os ritos constituem a linguagem „gestual‟ da vivência religiosa. 

Simbolicamente, o rito imita algum gesto primordial referido à divindade ou coloca 

em prática determinados conteúdos narrados em um mito. Ao mito como palavra 

corresponde o rito como o gesto. Trata-se de uma ação de dramatização, em que 

uma vivência das origens é transformada em gestos. 

LITURGIA 

A palavra liturgia compreende uma celebração religiosa pré-definida; pode 

incluir ou referir-se a um ritual formal e elaborado (como a Missa Católica). A 

liturgia é considerada por várias denominações cristãs, nomeadamente o 

Catolicismo Romano, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a 

Igreja Metodista e alguns ramos (Igrejas Altas) do Anglicanismo e do Luteranismo, 

como um ofício ou serviço indispensável e obrigatório. Isto porque estas Igrejas 

cristãs prestam essencialmente o seu culto de adoração a Deus (a teolatria) 
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através da liturgia. 

ORAÇÃO 

Os cristãos rezam para louvar a Deus e pedir a ajuda e os favores 

divinos. Por isso, a oração é elemento central de todo culto cristão. Ao orar, os 

cristãos adotam postura especial: é costume ajoelharem-se, com os olhos 

fechados e as mãos unidas em súplica. 

MISSA 

Santa Missa, ou celebração da eucaristia, é a principal celebração religiosa 

da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Para estas igrejas, a missa é o 

cumprimento do mandamento de Cristo de fazer o que Ele mesmo fez na Última 

Ceia e é o sacramento em que se recebe o Corpo e o Sangue de Cristo sob a 

matéria do pão e do vinho. Na Igreja Católica, a missa pode ser celebrada todos 

os dias, exceto na Sexta-feira Santa. Os fiéis católicos participam da missa aos 

Domingos e nas festas de guarda. 

CULTO CRISTÃO 

 
O culto tem sido considerado, pela maioria dos cristãos, como o ato central 

de identidade cristã através da história. Muitos teólogos cristãos têm definido a 

humanidade como homo adorans, ou seja, "o homem que cultua", significando 

assim que o culto a Deus é central para se compreender, pois eles não 

acreditam em Deus. 
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ARTE 

1º ETAPA 

TEMA:  O QUE É ARTE? 
 

 
A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história 

e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, 

equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na 

música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. 

Após seu surgimento, há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando 

um importantíssimo espaço na sociedade, haja vista que algumas representações 

da arte são indispensáveis para muitas pessoas nos dias atuais, como, por 

exemplo, a música, que é capaz de nos deixar felizes quando estamos tristes. Ela 

funciona como uma distração para certos problemas, um modo de expressar o que 

sentimos aos diversos grupos da sociedade. 

Muitas pessoas dizem não ter interesse pela arte e por movimentos ligados 

a ela, porém o que elas não imaginam é que a arte não se restringe a pinturas ou 

esculturas, também pode ser representada por formas mais populares, como a 

música, o cinema e a dança. Essas formas de arte são praticadas em todo o mundo, 

em diferentes culturas. Atualmente a arte é dividida em clássica e moderna e 

qualquer pessoa pode se informar sobre cada uma delas e apreciar a que melhor 

se encaixar com sua percepção de arte. 
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ATIVIDADE 1 – O que você entende por Arte? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
 

ATIVIDADE 2 – Você já produziu alguma obra de Arte? Conte como foi a 

experiência? 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – Você acredita que a Arte pode ajudar o homem no seu dia-a-

dia? Por quê? 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________ 

 
 

ATIVIDADE 4 – Como você percebe a Arte ao seu redor? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

2ª ETAPA 

TEMA: ADJETIVO 

 

Em busca da Pirâmide de diamantes” 

 

    Grandes temas da mística permeiam o texto que não deixa o leitor afastar-se das 

incríveis aventuras experimentadas por um jovem destemido (e um tanto atrapalhado), em 

busca da pirâmide de diamantes pelo mundo. Passada em territórios que fascinam e 

despertam nossa curiosidade, como Grécia, Egito e Líbia, a trama diverte, emociona e, 

principalmente, faz pensar sobre os verdadeiros valores da vida, muitas vezes despertos a 

partir do amor pelo próximo e do respeito pelo ser humano. 

 
                     Autor do livro: Marconi Leal.Disponível em: <http://www.cortezeditora.com.br>. 

 

 

ATIVIDADE 1  – O autor do texto usou o adjetivo “destemido” para caracterizar o jovem 

protagonista do livro “Em busca da Pirâmide de diamantes”. Explique o sentido desse 

adjetivo: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 2  – “Grandes temas da mística permeiam o texto [...]”. Reescreva essa 

oração, substituindo a locução adjetiva grifada pelo adjetivo correspondente: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

ATIVIDADE 3 -  No trecho “[...] e um tanto atrapalhado [...]”, a palavra “tanto” foi usada 

para indicar: 

A) indefinição 

B) intensidade  

C) comparação 

D) igualdade 
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ATIVIDADE 4  – O adjetivo “verdadeiros” caracteriza: 

 

A) os diamantes pelo mundo. 

B) os territórios que fascinam. 

C) os valores da vida. 

D) um jovem destemido 

 
 

ATIVIDADE 5 -  No segmento “[...] não deixa o leitor afastar-se das incríveis aventuras 

[...]”, o adjetivo sublinhado variou: 

 

A) em gênero. 

B) em número. 

C) em gênero e número. 

D) nenhuma das alternativas está correta. 

 
ATIVIDADE 6 -– Leia o parágrafo abaixo: 

        “Grandes temas da mística permeiam o texto que não deixa o leitor afastar-se das 

incríveis aventuras experimentadas por um jovem destemido (e um tanto atrapalhado), em 

busca da pirâmide de diamantes pelo mundo.” 

 

Agora reescrea-o trocando os adjetivos por outros semelhantes sem mudar o sentido. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

GEOGRAFIA  

2ª ETAPA 
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TEMA: O ESPAÇO RURAL E O URBANO: DIFERENTES PAISAGENS 

”O trabalho e as paisagens” 

 
Os seres humanos trabalham para garantir a satisfação de suas necessidades 

básicas (alimentação, moradia, vestuário e transporte) e assegurar a sua existência, 
produzindo grande quantidade e variedade de produtos, assim como para procurar ampliar 
seu acesso a bens materiais e culturais. Você já parou para pensar em quantas pessoas 
trabalharam na construção do prédio onde fica sua escola? Ou quantas pessoas 
trabalharam no plantio, na colheita, no transporte e na comercialização das frutas que você 
consome? 

Os produtos que consumimos e os lugares que frequentamos no nosso dia a dia 
são o resultado do trabalho de muitas pessoas em diferentes locais. As principais 
atividades econômicas da sociedade são o extrativismo, a indústria, a agropecuária, o 
comércio e a prestação de serviços. Muitas paisagens se diferenciam de acordo com a 
presença ou não dessas atividades. Há paisagens onde as atividades extrativistas são 
predominantes. A paisagem do centro de algumas cidades é caracterizada pela grande 
quantidade de comércio e de pessoas circulando nas ruas. Isso ocorre porque o comércio 
é a atividade mais importante nesses locais. Já nas áreas rurais, a paisagem pode ser 
marcada pela presença de máquinas e pessoas trabalhando na lavoura ou no trato de 
animais. Além de o espaço geográfico ser constantemente transformado pelo trabalho 
humano, as paisagens também podem se diferenciar conforme o poder aquisitivo das 
pessoas que nela vivem, quando os rendimentos oriundos do trabalho são muito 
discrepantes.  

Paisagens rurais e urbanas possuem características e diferenças visuais que 
facilitam a identificação de ambas. No ambiente rural, por exemplo, predominam áreas 
verdes, com bastante árvores e vegetações. A fauna é mais diversificada, incluindo 
animais silvestres e domesticados. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim 
como a interferência humana na paisagem. 

Na paisagem urbana, por outro lado, destacam-se os prédios, o trânsito de veículos 
automotores e a concentração de pessoas. A poluição, seja visual (outdoors, faixas e 
propagandas em muros e postes), do ar ou sonora (barulhos de todos os tipos), é bastante 
perceptível nas grandes cidades, enquanto no ambiente rural ela existe em menor grau. 
Apesar desta imagem negativa associada aos centros urbanos, a infraestrutura encontrada 
nas cidades costuma ser melhor do que em ambientes rurais, com sistema de transporte 
coletivo, escolas, hospitais e redes elétricas, entre outros serviços necessários para 
atender um número de habitantes maior. Para tornar mais agradáveis os ambientes de 
convívio das grandes cidades, uma das propostas é a revitalização, com a criação de 
espaços públicos — como áreas verdes, parques e praças. A construção de lagos 
artificiais também reduzem o impacto ambiental e melhora a paisagem urbana e a 
qualidade de vida dos habitantes, pois ajuda a amenizar a temperatura e diversificar a flora 
e a fauna, como no campo. 
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ATIVIDADE 01 – Observe o mapa mental abaixo e assinale a alternativa correta: 

a) (  
) O 

espaço rural é composto por muitos habitantes. 
b) (  ) O espaço urbano é onde encontra-se as atividades industriais, o comércio e os 
serviços. 
c) (  ) O espaço rural e urbano faz parte de um mesmo espaço geográfico, mas não se 
relacionam. 
d) (  ) O espaço urbano sempre abrange uma área maior que a rural. 
 

ATIVIDADE 02 – Observe as imagens. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Nas 
paisagens das cidades predominam os elementos humanos ou culturais. Assinale a 
alternativa onde encontra-se característica correta. 
 
a) (   ) As duas cidades são muito arborizadas. 
b) (   ) A cidade da imagem 1 apresenta pequenas construções. 
c) (   ) Uma grande quantidade de elementos naturais aparece nas duas imagens  
d) (   ) A imagem 2 é de uma cidade pequena e não apresenta grandes construções 

 
ATIVIDADE 03 – Faça um belo desenho caracterizando o espaço “Urbano” e o espaço 

“Rural”, caso queira, pesquise em jornais ou livros velhos imagens.  

LÍNGUA INGLESA 

2ª ETAPA 
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TEMA: Numbers 
 
Existem dois tipos principais de números: 
 
Cardinal Numbers - 1 (one), 2 (two) etc. (Used mainly for counting) 

 
Ordinal Numbers - 1st (first), 2nd (second) etc. (Used mainly for putting things in a 

sequence). 
 
Cardinal Numbers: Os números cardinais são normalmente usados quando você: 

 
 count things:(coisas contáveis) 

 EX: I have two brothers. There are thirty-one days in January. 

 give your age: (idade) 

 Ex: I am thirty-three years old. My sister is twenty-seven years old. 

 give your telephone number:(numero de telefone) 

 Ex: Our phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (481-2240) 

 give years: (anos) 

 Ex: She was born in nineteen seventy-five (1975). America was discovered in 

fourteen ninety-two 

 
Here is a list of cardinal numbers in English 

 1 - one 11 - eleven 

 2 - two 12 - twelve 

 3 - three 13 - thirteen 

 4 - four 14 - fourteen 

 5 - five 15 - fifteen 

 6 - six 16 - sixteen 

 7 - seven 17 - seventeen 

 8 - eight 18 - eighteen 

 9 - nine 19 - nineteen 

 10 - ten 

 

 
ACTIVITIES 

20 – twenty 

 
ATIVIDADE 1 – Escreva o resultado das continhas abaixo e em seguida, escreva toda 

a continha por extenso em inglês. Preste atenção nas observações abaixo e também no 
exemplo para fazer a atividade. 
 

 

Ex: 3x2= 6 three times two are six  

 

- minus = are + plus x times 
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a) 2 + 10 =       

b) 5 x 3 =       

c) 7 - 4 =       

d) 8 x 2 =       

e) 20 – 16 =       

f) 9 + 5 =       

ATIVIDADE 2 – Marque o número correspondente: 

a) seventeen 

 
( ) 7 

 
 

( ) 17 

b) sixteen 
( ) 16 ( ) 6 

 
c) eleven 

( 

 
d) ten 

) 11 ( ) 10 

( ) 11 ( ) 10 

 
ATIVIDADE 2 – Escreva os números por extenso em inglês. 

 

a) 18  b) 15    
 

c) 1  c) 4    
 

e)12  f) 13    
 

g) 14  h) 8    
 

Good luck! 
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HISTÓRIA 

2ª ETAPA 

TEMA: OS HEBREUS 

Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. Antepassados do 
povo judeu, os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo 
monoteísmo. 

 Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na 
interpretação de textos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. O Antigo 
testamento foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por 
exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas das 
normas éticas e morais de sua sociedade. Convém ressaltar, entretanto, que esses 
textos são repletos de símbolos e sua interpretação é bastante difícil. Vestígios da 
sociedade hebraica continuam sendo encontrados. Eles contribuem para lançar 
novas luzes sobre a história dos hebreus. 

 Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, 
recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois 
chamada de palestina, onde se localiza hoje a Estado de Israel. 

 Após passarem um período na terra dos cananeus, os hebreus, foram para 
o Egito, onde viveram em 300 e 400 anos, e acabaram transformados em escravos. 
Sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que resolvem sair 
do Egito e, sob a liderança de Moisés, voltar a Canaã. Na história judaica, esse 
retorno é chamado de êxodo e aconteceu entre 1300 e 1250 a.C. 

 Em 70 d.C., a Palestina era uma província do Império Romano; as muitas 
rebeliões ocorridas na região levaram o governo imperial a expulsar os hebreus da 
Palestina. Esse acontecimento é denominado de diáspora. Até 1948, quando foi 
fundado o estado de Israel, os judeus viveram sem pátria, atualmente são os 
palestinos que não tem pátria, pois suas terras foram tomadas pelos israelenses. 

 Praticam a agricultura, o pastoreio, o artesanato e o comércio. Têm por 
base social o trabalho de escravos e servos. As tribos são dirigidas de forma 
absoluta pelos chefes de família (patriarcas), que acumulam as funções de 
sacerdote, juiz e chefe militar. Com a unificação destas, a partir de 1010 a.C., 
elegem juízes para vigiar o cumprimento do culto e da lei. Depois se unem em torno 
do rei. Produzem uma literatura dispersa, mas importante, contida em parte na Bíblia 
e no Talmude.  

Localização -A Palestina localizava-se em uma estreita faixa a sudoeste 

do atual Líbano. O rio Jordão divide a região em duas partes: a leste a 
Transjordânia; e a oeste, a Cisjordânia. Essa região é atualmente ocupada pelo 
estado de Israel. 

 Até hoje a região é bastaste árida. O principal rio é o Jordão, e assim 
mesmo não era suficiente para grandes obras de irrigação. Um solo pouco fértil e um 
clima bastante seco impediam que a região fosse rica. No entanto, tinha bastante 
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importância, pois era passagem e ligação entre a Mesopotâmia e a Ásia Menor. E foi 
nessa região que assentou o povo hebreu, um entre os muitos que vagaram e se 
estabeleceram na Palestina. 

ATIVIDADE 1 -Onde viviam? 

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 -Por que consideravam Canaã a terra da promessa?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - Que países compõe hoje a antiga Canaã?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 -Economicamente do que viviam os hebreus?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 - Explique o que foi o Êxodo Canaã. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 6 - O que significou a Diáspora?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO FISÍCA 

2ª  ETAPA 
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TEMA:GINÁSTCA ARTÍSTICA 

 

Entidades Organizadoras da Ginástica Artística 

As Regras da Ginástica Olímpica são organizadas pela Federação Internacional de 

Ginástica (FIG), órgão máximo que regula todas as competições internacionais, 

inclusive as realizadas no Brasil. Entretanto, no âmbito nacional também temos a 

Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) como entidade promotora da ginástica 

no país, desde 1978. 

 

As Competições de Ginástica Artística 

A FIG orienta as regras da Ginástica Artística Feminina (GAF) e da Ginástica 

Artística Masculina (GAM) com normas diferentes para cada categoria. Além disso, 

as competições olímpicas seguem quatro fases para ambos os gêneros, que 

geralmente duram até 9 dias: 

I – Eliminatórias: todos os ginastas competem. 

II – Finais por Equipe: competem as 8 melhores equipes classificadas nas 

Eliminatórias. 

III – Final Individual: competem os 24 primeiros ginastas classificados nas 

Eliminatórias, sendo no máximo 3 participantes por país. 

IV – Final por Prova: os 8 melhores ginastas classificados nas Eliminatórias em cada 

prova/aparelho. Ou seja, é determinado o melhor ginasta na prova de barra fixa, no 

solo, etc. 

As maiores competições de ginástica artística acontecem nos Jogos Olímpicos, no 

Campeonato Mundial e na Copa do Mundo de Ginástica. A idade mínima para 

participação em competições olímpicas é de 16 anos. Aliás, um problema enfrentado 

no esporte é a falsificação de idade principalmente para competir. 
 

Pontuação na Ginástica Artística 

Os ginastas realizam dois conjuntos de exercícios: os obrigatórios e os livres. Dessa 

maneira, os livres podem ser criados pelo próprio atleta para que consiga pontos 

extras em sua nota final. Os nove juízes levam em consideração alguns fatores 

como a combinação dos movimentos, dificuldade, originalidade e execução. 

Assim, a pontuação também tem relação com a exigência dos aparelhos, que vai do 

nível A (mais simples) até o E (mais complexo). Contudo, os juízes vão deduzindo 

alguns décimos correspondentes em virtude de faltas cometidas ou elementos 

obrigatórios não executados. 

 

 

Equipamentos na Ginástica Artística 

Os equipamentos usados na ginástica artística são utilizados pelos ginastas no 

decorrer da apresentação da série, os equipamentos servem para auxiliar e proteger 

durante a execução dos movimentos. 
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Na ginástica artística os ginastas utilizam pó de magnético e protetor palmar 

 Pó de magnésio nas mãos e pés, pois facilita na aderência do ginasta ao aparelho. 

 Protetor palmar nos exercícios nas barras e argolas. 

 

Júri na Ginástica Artística 

Formado por grupos de juízes que avaliam as séries apresentadas pelas ginastas. 

 O júri de dificuldade é composto por 2 juízes que examinam a composição da rotina 

e o valor dos elementos que constam. 

 O júri de execução é formado por 5 juízes que avaliam a correção artística e técnica 

dos movimentos realizados durante as séries. 

 

Aquecimento na Ginástica Artística 

Na ginástica artística os ginastas de cada grupo de rotação tem autorização para 

fazer um aquecimento, ou seja, treinar de maneira breve alguns elementos antes da 

apresentação. 

O aquecimento tem algumas regras específicas para cada aparelho. 

 

Vejam as regras: 

Salto sobre a mesa: é facultada a realização de até dois saltos na etapa 

classificatória e três saltos na final; 

Barras paralelas e assimétricas: os ginastas recebem 50s, incluído o tempo gasto 

nos ajustes do aparelho; 

E nos demais aparelhos, eles podem utilizar até 30s. 

Na etapa classificatória e nas finais por equipe, o tempo de aquecimento é de acordo 

com a quantidade de ginastas e, a própria equipe organiza esse período, de maneira 

que dê  tempo suficiente para todos os ginastas se aquecerem. 

 

Pontuação na Ginástica Artística 

A pontuação na Ginástica Artística recebe notas de dificuldade e execução de 

acordo com os elementos apresentados na série.Nota de Dificuldade na Ginástica 

Artística 

A nota de dificuldade na Ginástica Artística é determinada pelo “júri de dificuldade” 

baseado no valor de cada elemento que compõe a série (definido pelo Código de 

Pontuação). 

 

ATIVIDADE 1–Descreva como é formado o juri na Ginástica Artística? 
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MATEMÁTICA 

2ª ETAPA 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS  NATURAIS 
 

ADIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

  

POTENCIAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

Como podemos representar matematicamente o número de casas de um 

tabuleiro de xadrez? São 8 linhas e 8 colunas de casas.Para representar o 

número total de casas fazem os: 8·8. 

Em Matemática, existe outra forma de representar multiplicações em que 

todos os fatores são iguais. Par exemplo, a multiplicação acima também 

pode ser indicada por 82, chamada potenciação. 

Portanto:8·8=82 

 Note que: 

 82 é  a indicação de uma nova operação, chamada potenciação; 

 8,que se repete com o fator, é chamado base; 

 2,que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete,é 

chamado expoente; 

 64 resultados da operação são chamados de potência. 

Observações: 

 Quando o expoente é 2, dizemos que o número esta elevado ao 

quadrado. 

 Quando o expoente é 3, dizemos que o número está elevado ao cubo. 

 

Exemplos de potências de dez: 

a)101=10                                                             b)104=10·10·10·10=10000 

c)102=10·10=100                                   d)103=10·10·10=1000 

e)105=10·10·10·10·10=100 0 0 0  
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ATIVIDADES 1 –Efetue:  

a) 6 498 + 2 235   d) 26 583 + 45 826 + 32 600    g) 12 345 -10 123       j)4678 - 3125 

b)2035+2321+836   e) 1 670 + 680 + 320                 h)9899-1010    k) 6 678 - 5 234 

c) 865 + 3 425 + 736   f) 26 780 + 14 728 + 9 143    i) 83 500 – 654     I) 48 987 - 36 432 

 

ATIVIDADES 2 – Minha calculadora tem lugar para 8 algarismos. Eu digitei nela o maior 

número possível, do quaI subtraí o número de habitantes do estado de Sao Paulo, obtendo, 

como resultado, 63 033 472. Oual era a populacão do estado de Sao Paulo nesse ano? 

 

 

 ATIVIDADES 3 –Numa empresa , a distribuição dos salários é  repreentada pela tabela 

abaixo. 

 

 

Quanto essa empresa gasta por mês em salários de seus funcionários? 

 

ATIVIDADES 4 – Eram 4 irmãos. Cada um tinha 4 carros. Cada carro, 4 rodas, e 

cada roda,4 parafusos. 

a) Quantos eram os carros? 

  

 

b) Quantas rodas havia?  

 

 

c) Quantos parafusos havia? 

 

ATIVIDADES 5 – Calcule o valor das potências abaixo: 

a) 63  

b) 53 

c)162       

d)203        

e) 334              

f)1022 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2ª ETAPA 

 
TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS: FENÔMENOS FÍSICOS E QUÍMICOS 

Fenômenos físicos são aqueles que, cuja substância mantém a sua identidade, pois 

a mudança ocorre apenas em seu formato. Ao misturarmos água com areia, por 
exemplo, a água e a areia mantêm as mesmas propriedades que tinham antes de 
serem misturadas. Outros exemplos de fenômenos físicos  são as mudanças de estado 
físico (ferver, derreter, congelar), rasgar papel, quebrar uma casca de ovo, triturar, 
dissolver açúcar em água, quebrar um copo de vidro, etc. 

 

 

 

 

 

 
Os fenômenos químicos são caracterizados pela formação de uma 

novasubstância, ou seja, a natureza da matéria é modificada. As transformações 
químicas – ou reações químicas – alteram a natureza da matéria e, 
consequentemente, suas propriedades específicas, como densidade e pontos 
de fusão e de ebulição. Em outras palavras, uma transformação química ocorre 
quando novas substâncias são formadas. É o caso do papel (feito de celulose) 
que, ao ser queimado, se transforma em fuligem (carbono) e em alguns gases 
(entre eles,o gás carbônico). 

Algumas mudanças podem sinalizar a ocorrência de uma transformação 
química,que pode ser a mudança da cor ou de outras características visíveis de 
um material (como o prego enferrujado), a liberação de gases (formação de 
bolhas em meio líquido), a liberação de energia na forma de calor e luz (queima 
do papel), o apodrecimento de uma fruta, entre outras. Esses sinais são algumas 
evidências de transformações químicas.
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ATIVIDADE 1 – Classifique as transformações a seguir como fenômenos físicos ou 

fenômenos químicos: 

 
(a) Dissolução do açúcar na água: _________________________________ 

(b)Queima de fogos de artifício: ___________________________________  

(c )Derretimento da água: ___________________________________________ 

(d) Fruta apodrecida: ___________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 – Diferencie fenômenos físicos de químicos. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – Ao preparar um bolo, primeiro se separa os ingredientes como: 

farinha, ovos, fermento, açúcar, manteiga, chocolate e leite. Depois de misturar 
todos os ingredientes, a mistura é colocada em  forma  untada e levada ao forno. 
Após alguns minutos, a família terá um delicioso bolo de chocolate para acompanhar 
o cafezinho da tarde. Fazer um bolo é um fenômeno químico ou físico? Justifique                                sua   
resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de 

uma cozinha e indique aquelas que      envolvem transformações químicas. 

1- Aquecer uma panela de alumínio  

2- Acender um fósforo. 

3- Ferver água.  

4- Queimar açúcar para fazer caramelo. 

5. Fazer gelo. 

(a) 1, 3 e 4.                            (c ) 1,3 e 5. 

(b)  2 e 4.                            ( d) 3 e 5. 
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ENSINO RELIGIOSO 

2ª ETAPA 
 

RITUAIS X RITOS RELIGIOSOS 

 

 
SERMÃO 

O sermão é um discurso sobre um tópico religioso apresentado por um padre, 

pastor ou pregador leigo. Muitas vezes é baseado num trecho da Bíblia que pode ser 

lido antes do sermão. Quando um orador prega um sermão considera-se que aquela 

é a "palavra de Deus". Por esse motivo, sermões têm especial importância para o 

protestantismo. 

 

 
PAI-NOSSO 

Quando Jesus ensinou seus seguidores a rezar, transmitiu-lhes esta oração, 

também chamada "Pater Noster" (do latim). É a mais popular de todas as orações do 

culto cristão. Ao combinar o louvor a Deus, o anseio por Seu reino e a necessidade 

humana, espiritual ou física, de ajuda divina, o pai-nosso tornou-se modelo das 

demais orações cristãs. 

 

 
PÚLPITO 

Os sermões são realizados numa plataforma elevada chamada púlpito. 

Tradicionalmente, este se situa no lado leste da nave, voltado para o centro. Nas 

igrejas protestantes, o púlpito pode ter uma posição mais central. 

 
HINOS 

Entoar canções sagradas, ou hinos, é parte importante do culto cristão. 

Originalmente, os hinos eram cantados em grego ou latim; porém, desde a Reforma 

costumam ser cantados na língua nativa da congregação. 

BATISMO 
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É um ritual de iniciação na vida cristã. Ele é a base do Cristianismo, o portal 

pelo qual o espírito faz sua passagem na direção de Deus e dos outros 

sacramentos. Segundo as religiões cristãs, o Homem é libertado do pecado e 

encontra o caminho da regeneração, ao lado de Cristo, através deste ato de 

imersão na água. 

REFLEXÃO 

Respeitar a fé do outro e o direito à celebração de seus ritos é a base de 

uma convivência humana harmonia. 

 

De acordo com definições apresentadas na 1ª,2ª ETAPAS, responda às 

questões abaixo. 

 
ATIVIDADE 1 - Com suas palavras, escreva a diferença entre ritos e rituais. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 - Através de que ritual as igrejas cristãs prestam essencialmente 

o seu culto de adoração a Deus? 
 

 

ATIVIDADE 3- Por que para os cristãos o sermão tem uma grande importância 

para fortalecer a fé das pessoas? 
 

 

 

ATIVIDADE 4 - Qual o significado do batismo no cristianismo? 
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ARTE 

2º ETAPA 
 

TEMA: PROCESSOS CRIATIVOS EM TEATRO 

Processo criativo é o nome dado ao momento em que um artista ou coletivo 

de artistas fazem suas experimentações e realizam escolhas para a sua proposta, 

tendo em vista o resultado final. A imagem abaixo mostra uma cena do espetáculo 

Borboletário, peça de teatro cujo processo criativo consistiu em explorar gestos 

manuais com tecidos e outros objetos sem utilizar a linguagem falada. 

Não vemos na foto o processo criativo em si, mas sim o resultado dele, que 

é apresentado ao público. 

 

Espetáculo Borboletário, do Grupo Zepelim Conte outra Vez, cujas histórias são contadas 

por meio da manipulação de objetos e sem o uso da fala. Fortaleza, Ceará (CE), 

2017. 

 

Diversidade de temas e inspirações 

O teatro é uma inspiração é uma arte que envolve elementos de 

muitas outras artes. A música pode estar presente nos efeitos sonoros que, muitas 

vezes, compõem a sonoplastia e a trilha sonora de um espetáculo. As formas, as 

cores e as texturas de cenários, figurinos e luzes são contribuições das Artes 

Visuais. A movimentação e o trabalho corporal dos atores no espaço da peça 

podem ser auxiliados pela Dança e outras artes do corpo. A composição do texto 

dramático está conectada com a Literatura, e a projeção de imagens em telas e 

cenários, com o Cinema e o Audiovisual. E isso apenas para citar alguns exemplos. 

Assim, vários tipos de estímulos podem dar início ou estar integrados em 

um processo criativo teatral. Não existe apenas uma forma de se criar em Teatro. E 

é a diferença entre os processos criativos que determina, muitas vezes, os distintos 

estilos de obras e grupos teatrais. 
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Espetáculo Bê a Bach, das companhias Furunfunfum e Noz de Teatro, São Paulo (SP), 2017. 

 

 

ATIVIDADE 1 – Em quais momentos do seu dia a dia, você sente que está sendo 

criativo? 

   

   

   

 
ATIVIDADE 2 – Observe com atenção as fotografias dos espetáculos. Quais 

imagens são sugeridas pelo movimento do lenço? Quais sensações e reações elas 

geram a você? 

   

   

   

 
 

ATIVIDADE 3 – Você já participou de algum processo criativo na escola ou em 

outros espaços? Como foi essa experiência? 

   

   

   

 

 

ATIVIDADE 4 – Quais linguagens artísticas foram utilizadas na montagem das 

peças? 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

3ª ETAPA 

TEMA: SUBSTANTIVO 

            Conheça o fedegoso-do-mato, plantinha que pode ser aliada da 

saúde 

 

     Não é falta de banho, nem quer dizer que alguém está fedido. Ao contrário do que o 

nome sugere, o fedegoso-do-mato é uma plantinha com flores amarelas bem 

bonitas que pode ter um importante papel para a saúde. 

     O nome científico do fedegoso-do-mato é Senna silvestris, é ela uma das poucas 

plantas de sua família (Fabaceae) que ainda não apresenta relatos de uso na medicina 

popular. 

      Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) decidiram, 

então, estudar essa planta que torna a estação chuvosa do cerrado ainda mais bonita, 

devido à exuberância da floração. 

 

Verônica Soares. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/infantil>. (Fragmento).  

 

ATIVIDADE  1 – Pode-se afirmar que “fedegoso-do-mato” é um substantivo porque: 

 

(     ) define um ser.  

(     ) nomeia um ser.  

(     ) caracteriza um ser. 

 

 

ATIVIDADE 2  – No texto, há um substantivo no diminutivo. Identifique-o:    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3  – O substantivo abstrato, grifado em “[...] importante papel para 

a saúde.”, exprime: 

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2019/08/27/conheca-o-fedegoso-do-mato-plantinha-que-pode-ser-aliada-da-saude/
https://minasfazciencia.com.br/infantil/2019/08/27/conheca-o-fedegoso-do-mato-plantinha-que-pode-ser-aliada-da-saude/
http://www.ufu.br/
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(     ) ação.  

(     ) estado. 

(     ) sentimento.  

 

 

ATIVIDADE 4 – Os substantivos “flores” e “relatos” indicam: 

(     ) o mesmo gênero.  

(     ) o mesmo número.  

(     ) gênero e numero diferentes.  

 

 

ATIVIDADE 5 – Informe o plural do substantivo “estação”:  

___________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 6 – O substantivo “exuberância” é simples porque: 

(     ) apresenta apenas um elemento.  

(     ) se refere a um ser em particular.  

(     ) deriva de outra palavra da Língua Portuguesa.  
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GEOGRAFIA  

3ª ETAPA 
 

TEMA: TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM AO LONGO DA HISTÓRIA 
“Transformações da paisagem ao longo da história” 

 
Há cerca de 200 mil anos, o 

planeta Terra era constituído por 
paisagens naturais. O espaço geográfico 
não existia, pois apenas os agentes 
naturais moldavam as paisagens. 
Quando os primeiros humanos 
começaram a ocupar a superfície 
terrestre e a se relacionar com a 
natureza, extraindo dela os recursos 
necessários para a sobrevivência, 
começaram a transformar as paisagens e 
produzir o espaço geográfico. Os 
primeiros grupos humanos viviam da 
caça e da coleta de frutos e sementes. Com o tempo, o ser humano passou a usar o 
fogo, a cultivar alimentos e a criar animais, que contribuíram para o desenvolvimento de 
novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformações nas 
paisagens. 

A partir do século XVIII, novas tecnologias, como as máquinas e as locomotivas a 
vapor, foram criadas. Cada sociedade transforma a paisagem e produz o espaço 
geográfico de acordo com suas necessidades, seus interesses e seus valores. Essas 
transformações são realizadas por meio do trabalho, das técnicas e das tecnologias. O 
trabalho é uma atividade essencialmente humana, pois, para que aconteça, é necessário 
planejar as ações antes de realizá-las. 

As técnicas, incluem “o como fazer”, ou seja, métodos e instrumentos 
desenvolvidos para a realização de diferentes tarefas, desde as mais simples (como ler, 
escrever) até as mais complexas (como fazer uma cirurgia). 

A tecnologia engloba a aplicação de conhecimentos científicos no 
desenvolvimento de máquinas, 
ferramentas e outros instrumentos 
com a finalidade de aprimorar as 
técnicas e diminuir o esforço físico e 
o tempo. Entretanto, o acesso às 
técnicas e tecnologias modernas e 
sofisticadas é bastante desigual no 
mundo. 
Há locais em que são utilizadas 
técnicas e tecnologias avançadas, 
enquanto em outros são utilizadas 
técnicas rudimentares. 

ATIVIDADE 01 – Enumere a 
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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 
 
(   ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade 
 
(   ) Reserva ambiental em área rural 
 
(   ) Hotel fazenda reservado para o turismo 
 
(   ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem 
 
(   ) A rua de uma cidade industrializada 
 
(   ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 
 

ATIVIDADE 02 – A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o 

contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram 
inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, 
prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos 
de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer inalterados. 

MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. Volume 01, 3ª ed. São Paulo: escala educacional, 2013. p.27 

 
Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 
 
I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 
 
II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 
 
III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 
 
IV. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das 
paisagens. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) (   ) I e II                                                                   c) (   ) II, III e IV  
 
b) (   ) II e III                                                                 d) (   ) I, III e IV 

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 
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LÍNGUA INGLESA 

3ª ETAPA 

TEMA: Numbers 

Ordinal Numbers  

Normalmente, você pode criar números ordinais adicionando -TH ao final de um 
número cardinal. 

Números ordinais são normalmente usados quando você: 

• give a date(dá uma data): My birthday is on the 27th of January. (Twenty- 
seventh of January) 

• put things in a sequence or order(colocar as coisas em uma sequência de 
ordem): Liverpool came second in the football league last year. 

• give the floor of a building(dar o andar do prédio): His office is on the tenth 
floor. 

• have birthdays( ter aniversários): He had a huge party for   his twenty- first 
birthday. 

• refer to centuries(referem-se a séculos): Shakespeare was
 born in the 16th century. 

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

44 
 

ACTIVITIES 

ATIVIDADE 1 – Escolha a opção que traz a grafia correta dos números em 

inglês: 

a) 08 

( ) - Eigt 

( )- Eiht 

( )- Eight 

 

b) 11 

( )- Elven 

( )- Eleven 

( )- Heleven 

 

c) 13 

( )- Thirty 

( )- Thirteen 

( )- Tirteen 

 

d) 20 

 

( )- Twenty 

( )- Twelve 

( )- Twelfth 

e) 19th 

( ) – ninety 

( ) – nineteen 

( ) – nineteenth 

 

f) 1st 

( ) first 

( ) one 

( ) eleven 

 

g) 3rd 

( ) - three 

( ) - fourth 

( ) – third 

 

i)  5th 

( ) – five 

( ) – fiveth 

( ) - fifth 

 

ATIVIDADE 2 – Complete a frase adequadamente em inglês usando os numeros 

por extenso: 

a) You're the one to arrive.                                                                 

Você é o primeiro a chegar. 

b) She got the place in the competition.                                                                                                                             

Ela conseguiu o segundo lugar no jogo. 

c) This is the time I am speaking.  

Esta é a terceira vez que estou falando. 

d) Today is his birthday. 

 Hoje é o décimo sexto aniversário dele. 

e) King Henry VIII – King Henry the .  

Rei Henrique Oitavo. 

f) I live on the floor.  
 Eu moro no vigésimo andar. 
  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 
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HISTÓRIA 

3ª ETAPA 

TEMA: OS PERSAS 

Os Persas Durante a Antiguidade, a região da Mesopotâmia foi marcada por 

um grande número de conflitos. Entre essas guerras destacamos a dominação dos 

persas sobre o Império Babilônico, em 539 a.C. Sob a liderança do rei Ciro, os 

exércitos persas empreenderam a formação de um grande Estado centralizado que 

dominou toda a região mesopotâmica. 

 Depois de unificar a população, os persas inicialmente ampliaram as 

fronteiras em direção à Lídia e às cidades gregas da Ásia menor. A estabilidade das 

conquistas de Ciro foi possível mediante uma política de respeito aos costumes das 

populações conquistadas. Cambises, filho e sucessor de Ciro, deu continuidade ao 

processo de ampliação dos territórios persas. Em 525 a.C., conquistou o Egito – na 

Batalha de Peleusa – e anexou os territórios da Líbia. A prematura morte de 

Cambises, no ano de 522 a.C., deixou o trono persa sem nenhum herdeiro direto. 

Depois de ser realizada uma reunião entre os principais chefes das grandes famílias 

persas, Dario I foi eleito o novo imperador persa. Em seu governo foram observadas 

diversas reformas políticas que fortaleceram a autoridade do imperador. 

Aproveitando da forte cultura militarista do povo persa, Dario I ampliou ainda mais os 

limites de seu reino ao conquistar as planícies do rio Indo e a Trácia. Essa sequência 

de conquistas militares só foi interrompida em 490 a.C., quando os gregos venceram 

a Batalha de Maratona. 

 A grande extensão dos domínios persas era um grande entrave para a 

administração imperial. Dessa forma, o rei Dario I promoveu um processo de 

descentralização administrativa ao dividir os territórios em unidades menores 

chamadas de satrapias. Em cada uma delas um sátrapa (uma espécie de 

governante local) era responsável pela arrecadação de impostos e o 

desenvolvimento das atividades econômicas. Para fiscalizar os sátrapas o rei 

contava com o apoio de funcionários públicos que serviam como ―olhos e ouvidos‖ 

do rei.  

Além de contar com essas medidas de cunho político, o Império Persa 

garantiu sua hegemonia por meio da construção de diversas estradas. Ao mesmo 

tempo em que a rede de estradas garantia um melhor deslocamento aos exércitos, 

também servia de apoio no desenvolvimento das atividades comerciais. As trocas 

comerciais, a partir do governo de Dario I, passaram por um breve período de 

monetarização com a criação de uma nova moeda, o dárico. A religião persa, no 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 
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início, era caracterizada pelo seu caráter eminentemente politeísta. No entanto, entre 

os séculos VII e VI a.C., o profeta Zoroastro empreendeu uma nova concepção 

religiosa entre os persas. O pensamento religioso de Zoroastro negava as 

percepções ritualísticas encontradas nas demais crenças dos povos mesopotâmicos. 

Ao invés disso, acreditava que o posicionamento religioso do indivíduo consistia na 

escolha entre o bem e o mal. 

ATIVIDADE 1 - O que garantiu a estabilidade das conquistas de Ciro? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 -Qual a principal característica cultural do povo persa? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 -   Por que o rei Dario I promoveu um processo de descentralização 

administrativa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 -   O que era um sátrapa, o que ele fazia e quem os fiscalizava? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 - Por que o Império Persa construiu diversas estradas e para que 

elas serviam? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 6 - Qual foi a nova moeda criada no governo de Dario I? 

_________________________________________________________________ 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 
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 EDUCAÇÃO FISÍCA 

3ª ETAPA 

 

TEMA: GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 
Modalidades Masculinas 
 
Barra fixa 

 

Nesse aparelho, o que conta são as diferentes formas e sentidos e o número de 

giros que o atleta realiza. Além disso, as trocas e retomadas, bem como as maneiras 

de segurar na barra também constituem parâmetros avaliativos. Não é permitido 

tocar na barra com os pés e os braços do ginasta devem estar sempre estendidos. 

Piruetas, giros e passadas de mão são elementos característicos desse aparelho. A 

barra é feita em aço polido e possui 2,40m de comprimento por 2,8mm de diâmetro, 

sendo posicionada a 2,5m do solo. A apresentação possui duração de 15s a 30s. 

 

Barras paralelas 

 

As barras paralelas exigem dos ginastas bastante força nos membros superiores, 

pois mantém essa musculatura em tensão e atividade a maior parte do tempo, 

para sustentação. Aterrissagens, posições estáticas, deslocamentos, rotações, 

saltos, balanços e saídas são movimentos padrões avaliativos desse aparelho. O 

aparelho é composto por duas barras de fibra com 3,5m de comprimento e 

distância de 42cm a 52cm entre uma barra e outra, posicionadas a 1,95m do solo, 

permitindo aos ginastas a realização de movimentos apoiados tanto nas mãos 

quanto nos braços (apoio braquial).Cavalo com alças 
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Além de força nos membros superiores, esse aparelho exige que os ginastas 

executem movimentos que demonstrem o controle do corpo em relação a ele. É 

nesse sentido que se considera a avaliação da postura dos ginastas pelos 

juízes. Aterrissagens, deslocamentos, rotações e balanços são os padrões de 

movimento que compõem os cinco elementos obrigatórios do cavalo com alças. 

O aparelho tem comprimento de 1,60m, com largura de 35cm a 37cm. 

Revestido em couro, ele é disposto a uma altura de 1,10m em relação ao solo. 

Possui duas alças de madeira, de 12cm de altura e 40cm a 45cm de distância 

entre elas, sendo a base de sustentação para os ginastas. Com exceção das 

alças, nenhuma outra parte do cavalo pode ser tocada durante a apresentação, 

que dura em média de 40s a 50s. 

Argolas 

As argolas são dois anéis de madeira 

ou fibra de vidro com medida de 18cm de diâmetro externo, suspensas a 2,5m 

do solo por duas correias, as quais são fixadas a 5,5m de altura. A distância 

entre elas é de 50cm, sendo esse o espaço onde os ginastas se posicionam 

durante as séries. Entre os padrões de movimento desse aparelho estão: 

aterrissagens, rotações, balanços e posições estáticas. Nesses padrões, são 

avaliados movimentos de impulso e parada de 2s, apoio invertido e controle de 

força.Penalidades 

 

ATIVIDADE 1– Cite todas as modalidades masculinas da ginástica Artística. 
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MATEMÁTICA  

3ª ETAPA 

PRISMAS E PIRÂMIDES 

 
Sólido geométrico é uma região do espaço limitado por uma superfície fechada. 

Quando essa superfície é formada por polígonos, o sólido é um poliedro. 

Observe os dados na figura. 

Quando os sólidos geométricos possuem uma parte não plana, arredondada, eles 

são chamados de corpos redondos. Observe as bolinhas da figura. 

 

 

 

POLIEDROS 

Como já definimos, poliedros são sólidos limitados por polígonos. 

Os polígonos que compõem sua superfície são chamados de faces do poliedro. 

Cada lado e cada vértice desses polígonos são chamados de aresta do poliedro e 

vértice do poliedro, respectivamente. 

 

 

 

 

Observeque, para cada um dos poliedros, o número de arestas e exatamente 2 

unidades menos do quea soma do numero de faces com o numero de vertices. 

Essa propriedade e chamada de Relação de Euler e pode ser escrita da 

seguinte maneira: V + F =A+2, sendo V, F e A o numero de vértices, faces e 

arestas do poliedro, respectivamente. 

 
PRISMAS 

Chama-se prisma todo poliedro convexo em que duas 

faces são polígonoscongruentes (bases), ou seja, 

possuem a mesma forma e medidas, situados em 

pianos paralelos, e as outras faces são paralelogramos. 

Ao lado, temos um prisma pentagonal, pois as bases do prisma são 

pentágonos. 
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Pirâmides 

Chama-se pirâmide o poliedro em que uma das faces é o polígono convexo 

qualquer, de n lados {n 2:: 3), e as outras n faces são triângulos, todos com 

um vértice comum, que é o vértice da pirâmide, e com um lado em comum 

com a base. 

Ao lado, temos uma pirâmide triangular, pois a base da Pirâmide é um triângulo. 

 

PLANIFICAÇÃO DE UM SÓLIDO 

Planificação de um sólido é uma representação do 

sólido num piano de modo que toda a sua superfície 

se apresente coma uma figura plana. Observe a 

planificação do prisma triangular ao lado. 

ATIVIDADES 1 – Os cinco poliedros regulares, conhecidos par Poliedros de 

Platão, são associados aos cinco elementos da natureza. Platão associa o 

Tetraedro com o "elemento de origem do Fogo",o Cubo a Terra, o Octaedro ao 

Ar, o icosaedro a Água e o Dodecaedro representaria a imagem do Universo 

no seu todo. Observando a tabela abaixo, determine a diferença entre a soma 

do número de arestas do poliedro associado ao Universo com o número de 

faces do poliedro associado ao Ar, e a soma do numero de vértices do poliedro 

associado a Água como número de arestas do poliedro associado a Terra. 

 

  

 

 

a)(   ) 38              b) (  ) 36          c) (   ) 24            d) (   ) 22           e) (   )18 

ATIVIDADES 2 – As faces opostas de um dado bem construído somam 

sempre sete pontos.  Um dado percorre um circuito com a ilustrado nos dois 

movimentos feitos. 

Inicialmente, a face superior e três pontos. Qual será a face superior ao final 

de percorrer o circuito? 

a)(  ) 2       

b)(  ) 3    

c)(  ) 4    

d )(  ) 5    

e)(  ) 6 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3ª ETAPA 

 
PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem 
e servem para diferenciar os materiais. 

 
Propriedades Gerais da Matéria 

As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, 
independente da sua constituição. 

 

Massa Corresponde à quantidade de matéria de um corpo. 

Volume Corresponde ao espaço ocupado pela matéria, em qualquer estado 
físico. 

 
Inércia 

Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-

se parado ou em movimento. 

Impenetrabilidade Não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao 
mesmo tempo. 

Divisibilidade A matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. 

Elasticidade Há o regresso do volume da matéria após a força de compressão 
cessar. 

Indestrutibilidade Não se pode destruir ou criar a matéria, o que ocorre são 
transformações. 

Extensão É a capacidade de ocupar lugar no espaço. 

Descontinuidade Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. 

 

ATIVIDADE 1 – Identifique quais das propriedades a seguir NÃO é uma propriedade 

geral da matéria. 

(a) Indestrutibilidade.             (c) Combustibilidade. 

(b) Extensão.              (d) Divisibilidades. 
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ATIVIDADE 2 – Quatro frascos com diferentes substâncias incolores estão 

identificadas com as seguintes informações: massa, volume, densidade e viscosidade. 

Que propriedades permitem reconhecer um material? 

(a) massa e volume 
(b) volume e densidade 
(c) massa e viscosidade 
(d) densidade e viscosidade 
 
 

ATIVIDADE 3 – Densidade é uma propriedade definida pela relação: 

 (a) massa/pressão.  

(b) massa/volume. 

 (c) massa/temperatura. 

 (d) pressão/temperatura. 

 

ATIVIDADE 4 – Relacione as colunas: 

 

(a) Compressibilidade 
(b) Massa 
(c) Impenetrabilidade 
(d) Inércia 
(e) Extensão 
 
(    ) A matéria ocupa lugar no espaço. 
(    ) Duas porções de matéria não podem, ao mesmo tempo,ocupar o mesmo lugar no 
espaço. 
(    ) Quantidade de matéria de um corpo. 
(    ) A matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação 
de forças. 
(    ) Sob a ação de forças a matéria reduz o volume. 
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ENSINO RELIGIOSO 

3ª ETAPA 
 

SÍMBOLOS RELGIOSOS DO BUDISMO 
 

Budismo 

O budismo é uma filosofia ou religião não teísta que surgiu originalmente na 

Índia por volta do século VI a.C. e abrange diversas tradições, crenças e práticas 

baseadas nos ensinamentos, o Darma, de Siddhartha Gautama, intitulado de 

Buddha. É dividido em três grandes tradições: theravada, mahayana e vajrayana. 

Hoje vamos estudar e conhecer os seus principais símbolos. 

 
Símbolos 

A roda da lei (Roda do dharma) 
 

 

 

Corresponde ao ciclo de morte e renascimento ao qual está preso todo ser, 

até o instante em que alcança a iluminação e se liberta do ciclo. Também 

corresponde à lei que regula todo o universo, ou seja, ao Dharma. Tal lei moveria 

todo o universo, daí o simbolismo da roda. A roda, como símbolo do transporte, 

ainda é uma referência ao esforço missionário de difusão do budismo pelo mundo. 
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O nó infinito 

O nó infinito, com suas linhas fluídas e entrelaçados em um padrão fechado, 

representa a origem dependente e a inter-relação de todos os fenômenos. 

Significa também causa e efeito da união de compaixão e sabedoria. 

 

Cervos 

 
Buda proferiu seu primeiro discurso após atingir a iluminação espiritual em 

Sarnath, no parque dos Cervos. Em muitas construções budistas, se localizam 

representações de cervos em lembrança deste fato. 

 
Cruz suástica 

Ainda que este símbolo seja mais comumente associado ao nazismo, ele 

em realidade é um símbolo antiquíssimo, tendo surgido muito antes do nazismo. 

Os antigos romanos já o representavam em suas construções. Atualmente, é um 

símbolo usado no hinduísmo, budismo e jainismo. É tido como um sinal de 

boa sorte. Representa o sol com seus raios. No cristianismo, recebe o nome de 

cruz gamada, por ser formada pela junção de quatro letras gregas gama. 
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ARTE 

3º ETAPA 

 
TEMA: POR DENTRO DO TEATRO - I 

Um espetáculo teatral é geralmente construído em torno de três 

elementos principais, que podem ser expressos pelas perguntas “Quem?”, “O Quê?” 

e “Onde?”. 

QUEM? OS PERSONAGENS! 

Nos espetáculos teatrais os personagens podem ser fictícios, criados por um 

autor e interpretado pelos atores. Podem também ser inventados pelos próprios 

atores, quando atuam de improviso, ou seja, quando se valem de suas memórias, 

experiências vividas, do que ouviram falar e também de muita imaginação para criar 

uma cena com base na espontaneidade. 

Alguns personagens baseiam-se em seres reais, como pessoas e bichos; 

outros são fantasiosos, como monstros e sereias. Cada personagem tem suas 

características: aparência, personalidade, roupas, modo de falar e de andar, etc. 

A CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS 

A criação de um personagem é um processo que envolve várias pesquisas e 

experimentações, que podem ser individuais ou coletivas, em conjunto com o 

diretor e o restante do elenco. 

Para criar um personagem, os atores se valem principalmente de recursos 

como expressões do rosto, modificações da voz e movimentos corporais. Além 

disso, podem ser feitas modificações no corpo e no rosto usando maquiagem, 

roupas e adereços, em uma técnica chamada de caracterização. 

Para conhecer as principais características de um personagem, o artista 

que vai representá-lo deve se perguntar sobre sua aparência, onde ele vive, qual a 

sua origem, o que ele deseja, quais são seus principais sentimentos, etc. Essas e 

outras perguntas tem o objetivo de seguir a lógica do personagem, evitando 

contradições. 
 
 

Personagens do espetáculo Adolescer, da Cia Dèjá-vu de Teatro, Porto Alegre (RS), 2018
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O FIGURINO 

 
No espetáculo Adolescer, os atores usaram diferentes roupas e adereços para 

dar vida aos personagens adolescentes. As roupas e os adereços que os atores usam 

nas apresentações compõem o que se chama de figurino, também denominado traje 

de cena. 

O figurino tem um papel essencial no teatro, pois também ajuda a caracterizar 

os personagens. O profissional responsável pelos trajes de cena de um espetáculo é o 

figurinista. No teatro, cada figurinista pode trabalhar de um modo diferente, mas seu 

processo de criação precisa dialogar com os trabalhos de outros profissionais 

envolvidos no espetáculo, como os atores e o diretor. 

 
 

ATIVIDADE 1 – Se você pudesse escolher alguns assuntos para a montagem de um 

espetáculo, quais você sugeriria? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 – Você acha que temas relevantes para a adolescência sejam 

tratados pela arte? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – Você acha que as roupas e os adereços usados pelos atores do 

espetáculo Adolescer ajudaram a caracterizar os personagens? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

4ª ETAPA 
 

TEMA: MÚSICA 
 
Faça a leitura e escuta da música abaixo Dia, Lugar e Hora - Luan 
Santana 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se a moça do café não demorasse tanto 
Pra me dar o troco 

Se eu não tivesse discutido na calçada 
Com aquele cara louco 

E ó que eu nem sou de rolo 
 

Se eu não tivesse atravessado 
Aquela hora no sinal vermelho 

Se eu não parasse bem na hora do almoço 
Pra cortar o cabelo 

E ó que eu nem sou vaidoso 
 

Eu não teria te encontrado 
Eu não teria me apaixonado 

Mas aconteceu 
Foi mais forte que eu e você 

 
Aí eu disse 

Quer que eu faça um café? 
Ou faça minha vida 
Se encaixar na sua? 
Aqui mesmo na rua 
Era pra ser agora 

Quando é pra acontecer 
Tem dia, lugar e tem hora 

 
https://www.letras.mus.br/luan-santana/dia-lugar-e-hora/ 

 

https://www.letras.mus.br/luan-santana/dia-lugar-e-hora/
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 ATIVIDADE 1 - Qual é o tema da música? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE  2- Analise os seguintes versos: 

“                             “... Quer que eu faça um café? 

                                    Ou faça minha vida 

                                    Se encaixar na sua?...” 

 

Qual é a intenção do eu lírico quando ele faz esses questionamentos a amada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                 

ATIVIDADE 3- Explique em poucas palavras o  enredo da música. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                

 

ATIVIDADE 4- Qual é a lição que a letra da música traz? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                          

 

ATIVIDADE 5 -... Era pra ser agora...” A palavra destacada está empregada 

na linguagem: 

 

A) coloquial ou informal 

B) coloquial ou culta 

C) coloquial ou formal 

D) coloquial ou padrão 
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GEOGRAFIA 

4ª ETAPA 
 

TEMA: FORMAS DE PRODUZIR O ESPAÇO 
 “O espaço produzido” 

 
Apesar da integração 

cada vez maior entre campo e 
cidade, estimulada pela 
evolução dos meios de 
comunicação e transporte, o 
modo como os elementos da 
paisagem estão organizados 
em cada um desses espaços 
é bem diferente. 

 
Talvez você more em 

uma cidade, se não, 
provavelmente já visitou ou 
viu muitas delas em fotografias.Apesar de serem diferentes umas das outras, as 
cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades predominam os 
elementos humanos ou culturais. Em geral, há construções próximas umas das 
outras, ruas, viadutos, pontes, avenidas, movimento intenso de pessoas e veículos, 
concentração de comércio e indústrias, escolas, hospitais, bancos, etc.  

 
Atualmente mais da metade da população mundial reside em áreas urbanas - 

cidades, que atraem pessoas por causa das oportunidades de trabalho e de serviços 
diversificados, universidades, comércio variado, etc. No entanto, grande parte da 
população urbana mundial não tem direito à cidade, que é o direito de ter acesso a 
equipamentos e serviços, como água encanada, coleta de lixo, transporte de 
qualidade. De maneira geral, é correto dizer que há uma produção do espaço 
geográfico, ou seja, ele é resultante das atividades sociais nas esferas econômica, 
cultural, educacional e outras. Por esse motivo, compreendê-lo é também uma forma 
de entender o próprio ser humano e a estrutura das sociedades. 

 
Há que se dizer que, além de produzido, o espaço geográfico é propriamente 

concebido. Isso que dizer que, além de resultado das práticas e intervenções 
humanas sobre o meio, ele é fruto da forma com que as pessoas enxergam a 
realidade. Nesse sentido, o espaço também interfere nas diferentes maneiras com 
que podemos apreender a realidade e a ela dar significado, ganhando, nesse 
sentido, uma substância, em termos de conteúdo, que lhe dá uma dinâmica própria. 

É nesse sentido que surge o conceito de lugar, que nada mais é do que o 
espaço percebido e também aqueles locais sobre os quais os sujeitos adquirem 
afeição e familiaridade. Aquele ponto turístico preferido, a rua da sua casa ou até a 
fazenda para onde uma pessoa qualquer costuma viajar são exemplos de lugar, que 
ganha, portanto, um aspecto subjetivo e individual. Nesse contexto, a Geografia 
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também é a ciência dos lugares. 

ATIVIDADE 01 – O gráfico abaixo representa o percentual da população mundial 

que vive em cidades, bem como a sua projeção: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Observando o gráfico conclui-se que; 
 
a) (   ) a taxa de urbanização vem diminuindo nos últimos anos. 
b) (   ) entre 1950 e 2030 a população urbana será triplicada. 
c) (   ) em 2016 a maior parte da população já vivia em cidades. 
d) (   ) em 1950 mais da metade da população mundial vivia no campo. 

 
ATIVIDADE 02 -  Além da questão do acesso desigual aos serviços e 

equipamentos, muitas cidades apresentam problemas ambientais, como poluição 
das águas e do ar e a contaminação do solo. Identifique qual problema a imagem 

abaixo retrata. 

Identifique qual problema a imagem abaixo retrata. 

a) (   ) Enchente. 

b) (   ) Poluição do ar. 

c) (   ) Moradias precárias. 

d) (   ) Trânsito caótico 

 

ATIVIDADE 02 -  Faça uma lista de serviços que sua cidade oferece aos 

moradores. (Anexar uma folha com sua resposta).  
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LÍNGUA INGLESA 
 

4ª ETAPA 

 

TEMA: Numbers and questions . 
 

Questões que envolvem números nas respostas: 

 
Horas (times) 

 
What time is it? (Quantas horas 
são?) R: It is 8: 20h (eight twenty) 

 
Could you tell me the time, please?( Você poderia me dizer as horas, por 
favor) R: It’s seven o’clock. (São sete horas em ponto). 

 

Essa expressão é usada para horas exatas apenas. 
AM/PM 

 

São duas siglas saídas da língua latina (ante meridiem e post meridiem) que são 
usadas em documentos escritos e convites, para que as pessoas saibam se o 
horário é de manhã ou à noite. 

 
It’s 1pm. – It’s one o’clock pm. Uma da 
tarde It’s 9:40am. – Nove e quarenta da 
manhã 

 
Idade (age) 

 
How old are you? 
I am eleven years old.(11) 
(é possível também omitir o "years old" e dizer apenas "I am ELEVEN." ou "I'm 
11."). 

 
 

Preços 
 

How much is it? (Quanto é?) 

It is six dollars. ( É seis dólares.) 
 

How much is this? 'Ten dollars.' (Quanto custa isto? 'Dez dólares.') 
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9:15 

ACTIVITIES 

 
ATIVIDADE 1 – Look and write. (Observe os relógios e escreva as horas por 

extenso.) 

 
Exemplo: 07: 19 It is seven nineteen. 

a) 
 

 

b) 
 

 

 
c)  __________________________________________ 
 

d)  __________________________________________ 
 
 

ATIVIDADE 2 – Marque a opção que corresponde à continha correta. 

 
a) Тwеntу - nine = eleven 
b) eighteen + two = nineteen 
c) five – four = zero 
d) six+ seven = sixteen 

 

ATIVIDADE 3 – Marque a alternativa correta. 

 
a) " Quantos anos Marta tem? 

 
( ) What time is it? ( ) How old is Marta? 

 

b) Quantos anos Jack tem? 
 

( ) How old is Jack? ( ) How much is it? 
 

c) How old is Marta? 
( ) 14 anos ( ) 12 anos 
( ) 13 anos ( ) 16 anos 

 

d) How old is Jack? 
( ) 10 anos ( ) 12 anos  

( ) 9 anos ( ) 8 anos                          Good luck!!!! 

 

12: 05 

11:20 

Read the phrases below. Leia as frases abaixo.. 

Hi, my name is Marta. I am twelve years 

old. "Jack was born in 2 of may, 2012 

03: 10 
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HISTÓRIA 

4ª ETAPA 

TEMA: A ANTIGA CIVILIZAÇÃO CHINESA 

 Os domínios da antiga civilização chinesa variaram ao longo do tempo, mas 

sempre ocupando uma extensão menor que o território da China atual. O núcleo 

central dessa civilização, onde surgiram as primeiras aldeias, era o Vale do Rio 

Huang-Ho (Huang-He), mais conhecido como rio Amarelo. É uma área de terras 

férteis e ricas em reservas minerais. Nessas terras, agricultores já cultivavam o arroz 

e o painço (espécie de cereal) desde 6000 a.C 

As comunidades que se fixaram ao longo do rio Amarelo planejavam sua 

vida de acordo com o calendário de inundações. Nas zonas que ficavam submersas 

por vários meses do ano, os camponeses cultivavam o arroz aquático, espécie que 

se difundiu por grande parte do sudeste da Ásia. Na parte mais elevada do vale, 

pouco irrigada, os chineses construíram terraços em forma de escadas, que se 

estendiam por longas curvas de nível. Com essa tecnologia, , a água captada do rio 

e distribuída pelo terreno de cultivo se infiltrava no solo, retendo os nutrientes. 

Assim, por volta de 2000 a.C., o Vale do Rio Amarelo já abrigava culturas 

importantes, como a Yangshao e a Longshan. Em suas aldeias, praticavam-se a 

agricultura e a criação de cães, porcos, bois, ovelhas e galinhas. Acredita-se que as 

primeiras cidades da região surgiram a partir de aldeias Longshan, cercadas por 

muros de terra batida. 

As dinastias Tradicionalmente, a história da China Antiga é periodizada pela 

sucessão das famílias pelas quais foi governada, as chamadas dinastias. 

Por volta de 1750 a.C., iniciou-se a dinastia Shang, primeira da qual se 

obtiveram registros escritos. No final do século XII a.C., os Zhou, povo originário do 

oeste, derrotaram os Shang e inauguraram uma nova dinastia. A partir do século VIII 

a.C., iniciou-se um processo de fragmentação política. Gradualmente, os 

governantes Zhou perderam poder, enquanto os donos de terras tornaram-se cada 

vez mais fortes e passaram a exercer forte influência em seus domínios, formando 

centenas de pequenos reinos. Por volta de 220 a.C., esse período chegou ao fim, 

com a vitória de Chin Che Huang, do reino de Chin (ou Qin). Ele anexou os 

territórios dos outros reinos e proclamou se imperador dos chineses. O nome China 

derivou-se de Chin 

Após a morte de Chin Che Huang, uma nova dinastia se estabeleceu, em 

206 a.C., e expandiu o território do império. Para controlar esses vastos domínios e 

reforçar a autoridade estatal, os imperadores da nova dinastia, conhecida como Han, 
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expandiram o exército e impuseram um sistema unificado de pesos e medidas. Foi 

durante esse período que se estabeleceu a Rota da Seda, a principal via comercial 

entre a China e o Ocidente. A ampliação dos contatos comerciais contribuiu para o 

desenvolvimento cultural da China e para o surgimento de uma nobreza urbana 

mercantil. 

ATIVIDADE 1- Qual é o nome do rio no qual a civilização chinesa se estabeleceu? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2- O que os agricultores cultivavam na região onde a civilização 

chinesa se estabeleceu? 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3- Como as primeiras comunidades planejavam suas vidas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4- Que atividades eram praticadas nas aldeias Yangshao e 

Longshan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5- O que eram as dinastias? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FISÍCA 

4ª  ETAPA 

 

TEMA: GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 

    Modalidades Femininas 
     Barras assimétricas 

O aparelho se caracteriza por movimentos 

contínuos e rápidos, além de largadas e 

retomadas. Balanços, suspensão, saltos, 

rotações, deslocamento e aterrisagem são 

movimentos padrões avaliados nesse aparelho. 

A ginasta deve obrigatoriamente usar tanto a  

barra superior quanto a inferior em sua série, assim como realizar diferentes 

empunhaduras. Para isso, executam movimentos de passagem entre uma e outra 

barra, em um espaço de 1m. As barras possuem largura de 2,40m. A barra menor 

tem de 1,40m a 1,60m de altura e a menor tem de 2,20m a 2,30m, variando 

conforme a altura das ginastas. 

 

Trave de equilíbrio 

A demonstração de movimentos que 

requerem habilidade de equilíbrio é o foco 

deste aparelho. Essas demonstrações se 

dão por meio de posições estáticas, 

deslocamentos, rotações, saltos e 

balanços, além dos movimentos de 

aterrissagens avaliados durante as  

acrobacias e as fases de entrada e saída das ginastas. Durante as séries, as 

ginastas devem percorrer toda a extensão da trave. 

 

Modalidades Mistas 

Mesa de salto 

A mesa surgiu como aparelho para substituir o cavalo, 

antes utilizado para saltos de atletas masculinos e 

femininos nas posições longitudinal e transversal, 

respectivamente. Com o tempo, a partir de estudos e 

pesquisas, foi desenvolvida a mesa de salto, com uma 

maior superfície de contato, oferecendo mais segurança  
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para os/as atletas. Nesse aparelho os/as ginastas executam uma corrida de 

aproximação de no máximo 25m e, então, entram na mesa por meio do 

trampolim Reuther. A entrada pode ser de frente ou de costas e, nela, apoiam as 

mãos para ganhar impulsão para o salto. As formas e possibilidades de movimentos 

executados nos saltos são diversas, ficando a critério de cada ginasta e sendo 

avaliada a complexidade e dificuldade dos movimentos executados. Aterrissagem, 

deslocamento, rotações e saltos são padrões de movimento desse aparelho. A altura 

da mesa na modalidade masculina é de 1,30m e na modalidade feminina é de 

1,20m. 

Solo 

Considerado um dos aparelhos mais clássicos da Ginástica 

Artística, o solo chama a atenção pela diversidade de 

elementos acrobáticos que podem ser executados 

pelos/pelas ginastas. Em ambos os solos, masculino e 

feminino, as medidas do tablado são as mesmas: 12x12m. 

Movimentos de aterrissagem, estáticos, deslocamentos,  

rotações e saltos são padrões avaliativos obrigatórios nesse aparelho. Normalmente, 

é nesse aparelho que todas as modalidades da Ginástica Artística têm início, com a 

demonstração dos movimentos básicos que serão utilizados nos demais aparelhos. 

O tempo da coreografia na modalidade masculina é de 50s a 70s, enquanto na 

feminina é de 70s a 90s, acrescido de acompanhamento musical. É fundamental o 

uso de todo o tablado, assim como a realização dos espaços diagonais, que 

contribuem para as corridas dos/das atletas 

 

ATIVIDADE 1–Descreva quais são as modalidades mistas na Ginástica Artística. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA  

4ª ETAPA 

APROFUNDANDO EM NÚMEROS NATURAIS 

MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO NATURAL 

• Múltiplo de um número natural é o produto desse número que será  nossa 

referência, para um número natural qualquer. 

Exemplo: Os primeiros múltiplos naturais de 9 são:0, 9, 18, 27, 36, 45, ...Note que 

para gerá-los, tomamos o número 9 com a referência e o multiplicamos pela 

sequência de números naturais. 
 

DIVISOR DE UM NÚMERO NATURAL 
 

• Divisor de um número natural é todo número diferente de zero que,ao dividir 

um número dado  par ele,resulta em uma divisão exata. 

Exemplo: Os divisores naturais de 18 são:1,2,3,6,9 e 18. 
 

 

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 

São regras que nos permitem verificar se um dado número é divisível por outro 

sem efetuar a divisão. 

• Por2: quando o numero for par. 

• Por3:quando a soma dos algarismos é divisível por3. 

• Por 4: quando o numero termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos 

formam um numero divisível por4. 

• Por5: quando o numero termina em O ou em 5. 

• Por6: quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. 

• Por 8: quando o numero termina em 000 ou quando os três últimos algarismos 

formam um numero divisível por 8. 

• Por9: quando a soma dos algarismos e divisível por 9. 

• Por10: quando o numero termina em 0. 

• Por100: quando o numero termina em 00. 

• Por1000: quando o numero termina em 000. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

 

 

ATIVIDADES 1 – Escreva: 

a) os quatro menores múltiplos naturais de 19. 

b)os três maiores divisores naturais de 32 

c) os três múltiplos naturais de 9 compreendidos entre  20 e 50.   

d) os divisores naturais de 60. 

 

ATIVIDADES 2 –Faça um X no espaço correspondente ,identificando se o 

número é divisível por 2,3,4,5, 6,8,9 ou  10. Veja o exemplo. 

 

 

 

 

ATIVIDADES 3 – Com relação aos critérios de divisibilidade, julgue as 

afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(   )152 é múltiplo de 4, porque a soma dos algarismos é igual a 8. 

(    )6 não é divisor de 15,15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. 

(    )125 é divisível por 5,mas não é de 10. 

(    )36 é múltiplo de 2, de 3 é de 7. 

(    )363 é divisível por 9. 
 

ATIVIDADES 4 – 0 ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. 0 ano 

de 2020 foi o último bissexto. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de 

múltiplos de 4, não são bissextos: são aqueles que também são múltiplos de 100 e 

não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi o último caso especial. A soma dos 

algarismos do próximo ano que será um caso especial é: 

a)(  ) 3 

b)(  ) 4          

c)(  ) 5          

d)(  ) 6 

 

 
2 3 4 5 6 8 9 1

0 

132 X X X 
 

X 
   

400 
        

625 
        

1128 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

4ª ETAPA 

 

Propriedades Específicas da matéria: Físicas e Organolépticas 

As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à 

matéria. Por isso, as  propriedades físicas e as propriedades organolépticas são 

utilizadas para identificar as substâncias puras. 
 

 

 

Ponto de fusão Temperatura em que a substância muda do estado sólido para o estado 
líquido. 

Ponto de ebulição Temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado 
gasoso. 

Densidade É a quantidade de matéria em determinado volume. 

Solubilidade Capacidade de uma substância se dissolver, ou não, em um 
determinado líquido. 

Condutividade 

elétrica 

Refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em: 

condutores, semicondutores e isolantes. 

Maleabilidade Permite a moldagem de um material em finas lâminas. 

Magnetismo Propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. 

Ductilidade Capacidade do material suportar a deformação sem se romper. 

 Dureza Resistência de um material às deformações pela aplicação de uma 
força. 

 Viscosidade Resistência de um fluido ao escoamento. 

 Odor O cheiro classifica as substâncias em odorantes, enquanto as inodoras 
não possuem cheiro, ou seja, não é sentido pelas células olfativas. 

 Sabor As substâncias podem ser classificadas em doces, amargas, azedas 
ou salgadas pelo reco nhecimento do sabor nas papilas gustativas. 

 Cor A cor de um material é gerada pela frequência de onda luminosa que é 
refletida e percebida pela visão. 

 Brilho Essa é a capacidade que um material tem de refletir ou absorver luz que 
incide sobre ele. 

 Textura A superfície de um material pode ter um aspecto liso, rugoso, áspero 
ou macio de acordo com a percepção do tato. 

 Som São vibrações que ao penetrarem no nosso ouvido produzem 
sensações auditivas. 
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    As propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos dos sentidos e, por      

esse motivo, podem ser discutíveis, uma vez que as pessoas têm percepções diferentes 

acerca de alguns sentidos, tal como com relação ao sabor. 

 

ATIVIDADE 1 – Um pedaço de isopor quando colocado na água fica na superfície, 

mas se jogarmos um pedaço de  ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade 

deve-se esse  fenômeno? 

(a) Impenetrabilidade. 

(b) Densidade. 

(c) Descontinuidade. 

        (d) Maleabilidade 

 

ATIVIDADE 2 – Quais são as propriedades da água que são indicativos de 

qualidade apropriada para o consumo  humano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – Quais são as propriedades organolépticas da água? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Cite três propriedades gerais, específicas e organolépticas da 

matéria. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 – O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 ºC e o ponto de ebulição 

é de 2 450ºC. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes 
temperaturas: 
 
a).  25 ºC:       ____________________ 
b). 130 ºC:     ____________________ 
c).  1 459 ºC:  ____________________ 
d).  2 235 ºC:  ____________________ 
e).  3 002 ºC:  ____________________ 
f).   3 580 ºC:  ____________________   
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ENSINO RELIGIOSO 

4ª ETAPA 
 

SÍMBOLOS RELGIOSOS DO BUDISMO 

Lóbulos da orelha alongados. 

As estátuas de Buda apresentam os lóbulos da orelha anormalmente longos, 

simbolizando a nobreza de Buda. Uma explicação possível para este símbolo é a de 

que os nobres da época de Buda utilizariam muitos ornamentos nas orelhas como 

forma de ostentar riqueza e poder. O peso destes adornos poderia causar o gradual 

alongamento dos lóbulos. Buda, devido a sua origem nobre, teria usado estes 

ornamentos, deformando seus lóbulos. Os lóbulos alongados e sem brincos de 

Buda lembrariam o fato de que Buda era rico e nobre, mas que decidira abandonar 

tudo isso para buscar o sentido da vida. Isto seria um exemplo de vida para todas 

as pessoas. 

 
O terceiro olho 

 
O chamado “terceiro olho”, que se localiza entre as sobrancelhas das estátuas de 

Buda, é uma referência ao pleno desenvolvimento do chacra ajna em Buda, o que 
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lhe conferiria uma inteligência superior. 

 

Respeitar qualquer que seja os símbolos religiosos é uma ato de cidadania! 

 
De acordo com definições na 3ª ETAPA, responda às questões abaixo. 

 
 

ATIVIDADE 1 - Defina o que é budismo. 
 
 

 

 

ATIVIDADE 2- Qual símbolo é uma referência ao esforço missionário de difusão 

do budismo pelo mundo. 

 

ATIVIDADE 3- Qual a explicação pela qual muitas estátuas de Buda apresentam 

os lóbulos da orelha anormalmente longos? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 – Qual símbolo budista está relacionado à inteligência superior? 
Explique: 

 

 

ATIVIDADE 5 - Para você, por que é importante respeitar os símbolos religiosos 

das pessoas? 
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ARTE 

4º ETAPA 
TEMA: POR DENTRO DO TEATRO DO TEATRO II ONDE? 

NO ESPAÇO CÊNICO! 
 

O figurino e a caracterização dos personagens devem estar em harmonia 

com outros elementos e aspectos que compõem um espetáculo teatral. O espaço 

cênico é um deles. Para compreender essa ideia, observe a imagem. 

 

A peça Romeu e Julieta, do grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), 
é um espetáculo de rua apresentado em lugares públicos, como praças e 

parques. 

 

O espaço cênico é o local em que a encenação de um espetáculo acontece e 

pode ser o palco de um teatro ou outro lugar qualquer escolhido pelos artistas, 

como uma rua, um prédio desocupado, uma praça, um parque e até um rio! 

Escolher o espaço cênico também faz parte da concepção da peça, pois 

encenar em cada um desses espaços traz diferentes elementos para os 

profissionais do teatro trabalharem. O espaço cênico pode influenciar o figurino e a 

caracterização dos personagens, pois interfere em questões como a distância do 

público. Em uma apresentação de rua, o público costuma ficar mais perto dos 

atores do que em um teatro com muitos lugares, o que pode ter impacto na 

intensidade da maquiagem ou na proporção dos trajes de cena, por exemplo. 

 

O CENÁRIO 

 
A definição do espaço cênico está diretamente relacionada ao cenário de um 

espetáculo. O cenário ocupa o espaço cênico e pode ser formado por móveis e 

objetos de cena que ajudam o público a reconhecer o lugar onde acontece a 

encenação. 

O cenógrafo é o profissional responsável pela elaboração do cenário e pela 

criação ou adaptação dos móveis e objetos de cena. Ele trabalha em colaboração 

com o diretor e com outros integrantes do grupo teatral. 
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A ILUMINAÇÃO E A TRILHA SONORA 
Os figurinos e os cenários de uma peça teatral formam um conjunto com a 

iluminação e a trilha sonora. Esses elementos são pensados e criados de 

maneira interligada e de forma colaborativa por todos os profissionais envolvidos 

na produção de um espetáculo, já que fazem parte de uma mesma história e 

ajudam a contá-la. 

A iluminação, além de tornar o espetáculo visível para a plateia, pode criar 

efeitos e realçar elementos específicos. O responsável pela iluminação de um 

espetáculo teatral é o iluminador. Ele planeja de que maneira os pontos luminosos 

ou os conjuntos de luzes serão direcionados em cada cena, definindo as cores e as 

intensidades que serão utilizados de acordo com os sentidos que deseja criar. 

A música e os efeitos sonoros também fazem parte da narrativa de uma peça 

de teatro. Eles compõem a trilha sonora de um espetáculo, que é responsabilidade 

do sonoplasta. Juntas, a iluminação e a trilha sonora ajudam a criar a atmosfera 

desejada em cada cena. A luz e o som envolvem os espectadores e podem 

provocar emoções, como medo, tristeza, alegria, raiva, além de chamar atenção 

para determinados aspectos das cenas. 

 
 

ATIVIDADE 1 – O que você vê na imagem do espetáculo Romeu e Julieta, do 

grupo Galpão? Onde as pessoas estão? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 – Você acha que existe diferença entre assistir uma peça que 

acontece em um palco e a outra que é encenada em lugares públicos? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – Defina iluminador e sonoplasta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

5ª ETAPA 
 

TEMA: LEITURA DE NOTÍCIA 
 

          TEXTO 1 

Vacina da Janssen contra a Covid é aprovada para uso emergencial no Brasil 

pela Anvisa Governo federal comprou 38 milhões de doses da vacina. Entregas estão 

previstas para começar no 

          terceiro trimestre deste ano. 

 

Por Bruna Alencar, G1 

31/03/2021 15h41 

Anvisa  aprova  uso  emergencial   da  vacina  contra    a Covid da  Janssen 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou nesta quarta- 

-feira (31) o pedido de uso emergenciaL  da vacina contra a 
Covid-19  da farmacêutica  Janssen, empresa  do grupo     

Johnson  &  Johnson.  

• Anvisa nega autorização para que ministério importe 20 

milhões de do- ses da vacina Covaxin 

A aprovação foi unânime: quatro diretores e o presidente da 
Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada: 

não há previsão de parceria para produção nacional do 

imunizante... 

Disponível  em:  <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/31/vacina -da-janssen-contra-a-covid-e-aprovada-para-uso- 
emergencial-no-brasil-pela-anvisa.ghtml>. Acesso em: 08 abr. 2021. 

 

    ATIVIDADE 1 - O texto 1 é um trecho de qual gênero textual? 

(     )  Crônica ( ) Fábula ( ) Nóticia ( ) Carta 

 
   ATIVIDADE 2 - Qual  é  o principal  assunto  tratado  no  texto?  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   ATIVIDADE 3 -  Com  que finalidade  este  texto foi  escrito? 

 
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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                   TEXTO 2 

 

                                                    Disponível em: <https://blogdoaftm.com.br/charmedo/>.Acesso em: 08 abr. 2021. 

 

       ATIVIDADE 4- O  texto  2  pertence  a  qual gênero textual? 

 (  ) Conto                                      (   ) Fábula 

(     ) Notícia                                           (    ) Charge 

 
ATIVIDADE 5 - Qual  é  o  principal      assunto  tratado no  texto? 

_______________________________________________________________________     

ATIVIDADE 6 - Com  que  finalidade  este  texto  foi  escrito? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 7 - A Covid-19 é um grande problema que estamos enfrentando. Os dois 

textos que acabamos de ler têm relação com este assunto. Relacione cada texto a uma 

afirmativa preenchendo o parêntese com (1) para o texto 1 e (2) para o texto 2. 

( ) Ilustra  de forma  lúdica como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus.  

( ) Possui linguagem formal, objetividade e impessoalidade. 

( ) Apresenta  uma possível  solução para o problema causado pela covide-19. 

( ) Tem  na  ilustração um importante recurso para o entendimento do texto.
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GEOGRAFIA 

5ª ETAPA 
TEMA: RELEVO, SOLO E MORADIAS 

Ocupação do solo 
 

No Brasil, entre outros países, parte da população tem suas moradias construídas 
nas chamadas áreas de risco, ou seja, lugares inadequados para a construção de 
habitações e sujeitos, por 
exemplo, a enchentes e 
deslizamentos. Nas 
cidades, em geral, a 
construção de moradias, 
o calçamento e o 
asfaltamento das ruas 
impermeabilizam a 
superfície, o que dificulta 
a infiltração da água no 
solo. Isso faz com que a 
água se acumule na 
superfície e alague as 
partes mais baixas dos 
terrenos. 

Os deslizamentos 
são fenômenos naturais 
tratados por geólogos, 
engenheiros e outros profissionais a partir de definições e com ligeira diferença entre si. 
Aqui trataremos deslizamento como um termo genérico, usado para descrever o 
movimento de descida do solo, de rochas e material orgânico, sob o efeito da gravidade, 
e também a formação geológica resultante de tal movimento. Os deslizamentos ocorrem 
em áreas de relevo acidentado, das quais foram retiradas a cobertura vegetal original 
que é responsável pela consistência do solo e que impede, através das raízes, o 
escoamento das águas.  

O deslizamento de terra se difere dos processos erosivos pela quantidade de 
massa transportada a uma grande velocidade. Esses fenômenos naturais e/ou 
antrópicos, causam problemas imediatos para a população, independente de sua 
condição social, e também para o meio ambiente. As encostas de morros nas cidades 
costumam ser áreas de risco sujeitas aos deslizamentos de terra, que são agravados 
pela ação humana. A retirada da vegetação, a movimentação do solo e a pressão 
exercida sobre ele pelas construções, contribuem para a intensificação desse fenômeno. 

Já a produção agrícola tem bastante relação com o relevo e com o solo, as áreas 
planas são mais favoráveis à agricultura se comparada a terrenos inclinados, pois além 
da erosão ser menor, elas recebem sedimentos e nutrientes carreados pela água das 
chuvas. A superfície plana facilita o uso de máquinas agrícolas, como tratores e 
colheitadeiras. A agricultura depende muito das condições do solo, alguns são 
adequados para o desenvolvimento das 

plantas, outros precisam da adoção de técnicas de manejo para a correção da 
fertilidade e irrigação. 
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ATIVIDADE 01 -  Observe as imagens: 

 

 
 
Como o relevo se relaciona com as técnicas empregadas e a forma de produzir em cada 
lugar retratado? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02  -  Abaixo estão listadas algumas ações que podem ajudar a conter o 

deslizamento de terra, assinale a única que NÃO ajuda esse processo. 
 

a) (   ) Não destruir a vegetação das 
encostas. 
b) (   ) Consertar vazamentos e não 
deixar a água escorrendo pelo chão. 
c) (   ) Não dificultar o caminho das 
águas de chuva com 
lixo. 
d) (   ) Destruir a vegetação das 
encostas. 
 

ATIVIDADE 03  -  As áreas de encosta tornam-se áreas de risco em virtude da 

potencialidade de deslizamentos, devido, entre outros fatores, à ocorrência de chuvas 
intensas e/ou contínuas. Mas atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre 
os deslizamentos catastróficos nas encostas existentes nas cidades brasileiras é 
esconder a causa principal do problema. 
 
Tendo em vista a afirmação feita, podem-se citar outros fatores envolvidos nessa 
situação, EXCETO: 
 
a) (   ) A falta de planejamento e a construção de moradias precárias. 
b) (   ) O aumento do desmatamento e a ocupação irregular. 
c) (   ) O crescimento urbano. 
d) (   ) Os problemas sociais e a falta infraestrutura 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

5ª ETAPA 

 
TEMA: Personal interests. Interesses pessoais 

 

Abaixo você pode ver algumas atividades que representam interesses pessoais: 
 

Outras atividades que você pode fazer em seu tempo livre: 

 
Cycling (ciclismo) drawing ( desenhar) 

playing the guitar ( tocar violão), horseback riding ( andar a cavalo) 

playing ( bricar) 

 
Como perguntar por uma atividade favorita de alguém: 

 
P: What is your favorite activity? ( Qual é sua atividade favorita?) 

R: My favorite activity is cycling. ( Minha atividade favorita é ciclismo) R: It is cycling. (É 

ciclismo) 

R: I love cycling. (Eu amo ciclismo) 
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ACTIVITIES 

Read the text below. 

 

 

Answer this questions: 

 

ATIVIDADE 1 – Which statement about the text is correct? Choose a or b. (Qual 

afirmação sobre o texto está correta? Escolha a ou b) 

a) The text presents the daily routine of a young girl. 

b) The text presents the personal interests of a young gir 

 

ATIVIDADE 2 – Complete the following sentences about Mary A. (Complete as 

seguintes frases sobre Mary A.) 
 

a) Mary A. is from , in the United States. 

b) She admires the writer . 

 
ATIVIDADE 3 – Write T (True) or F (False). Then, correct the false statements. 

(Escreva T (verdadeiro) ou F (falso). Em seguida, corrija as declarações falsas.) 
 

a) ( ) Mary A. is ten years old. 

b) ( ) Mary is a reporter for Time for Kids. 

c) ( ) Her favorite activities are reading and swimming. 

d) ( ) She likes helping animals. 

 
ATIVIDADE 4 – What is her first name?( Qual é o primeiro nome dela?) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

5ª ETAPA 

TEMA: A ANTIGA CIVILIZAÇÃO INDIANA 

 Segundo os arqueólogos, o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza o 

Paquistão, começou a ser ocupado por volta de 7000 a.C. Como na Mesopotâmia e na 

China, a agricultura irrigada pela água dos rios foi fundamental para o 

desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2600 a.C., grandes 

cidades, como Harapa e Mohenjo-Daro, já existiam nas margens do rio Indo e de seus 

afluentes. Estudos arqueológicos indicam que Harapa era a cidade mais antiga do 

Vale do rio Indo e pode ter sido o centro dessa civilização. Isso porque os artefatos 

encontrados nos inúmeros sítios arqueológicos da região são semelhantes aos que 

foram descobertos em Harapa.  

A principal característica das cidades do Vale do Indo era o planejamento 

urbano. Harapa era circundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas 

separando os bairros. Além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento 

de água, de áreas de banho e de uma rede subterrânea de esgotos.  

A agricultura constituía a base econômica da civilização harapense. Os 

habitantes do Vale do Rio Indo foram os primeiros cultivadores do algodão, cujas fibras 

eram usadas para produzir tecidos.  

Os harapenses desenvolveram um artesanato bastante variado. Eles 

produziam ferramentas de pedra e metal, utensílios domésticos, armas e joias para o 

uso cotidiano e também para a troca. 

 As cidades harapenses entraram em declínio por volta de 1900 a.C. Por 

razões ainda desconhecidas, essas cidades foram progressivamente abandonadas. 

A Índia do período védico 

A desorganização das cidades harapenses coincidiu com a chegada de povos 

nômades e guerreiros de origem ariana vindos da Europa Oriental. Eles entraram na 

Índia e se estabeleceram no Vale do Rio Ganges, onde construíram uma nova 

civilização.  

A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano são os 

livros chamados Vedas (palavra do sânscrito que significa “livros do conhecimento”).  

Trata-se de um conjunto de hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas e 

comentários sobre a natureza humana e o Universo transmitido oralmente ao longo 

das gerações. Os Vedas trazem muitas informações sobre a sociedade, os costumes e 

as cerimônias religiosas na Índia ariana 
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A sociedade de castas 

 Os arianos sentiam-se superiores aos nativos. Esse preconceito foi um dos 

fatores que deram origem à sociedade de castas, uma divisão social em que cada 

pessoa tinha um lugar hierarquicamente definido. Uma vez nascida em uma casta, a 

pessoa, assim como todos os seus descendentes, jamais mudaria de posição social 

Veja a seguir as castas que formavam a sociedade indiana na Antiguidade 

 Brâmanes – eram os sacerdotes, que compunham a casta dominante. Controlavam 

os rituais e interpretavam os Vedas para estabelecer as leis, além de ocupar altos 

cargos no Estado. 

 Xátrias – formada pelos nobres guerreiros. Com os brâmanes, constituíam a casta 

dominante 

Vaixás – eram os comerciantes, artesãos e agricultores. Embora pudessem até ser 

muito ricos, eram obrigados a contribuir com impostos e a servir na guerra.  

Sudras – casta constituída pelos servos, trabalhadores dependentes do seu senhor. 

Em geral, descendiam dos antigos habitantes da Índia.  

Além desses grupos, existiam os chamados intocáveis, pessoas que não fariam parte 

de nenhuma casta e que, por isso, eram considerados impuros. Hoje, esse grande 

grupo se auto denomina dalit, e luta contra a discriminação. 

ATIVIDADE 1- Onde teve início a civilização indiana? 

 ________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2- Qual cidade foi o centro da civilização indiana? 

__________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3- Como eram as cidades do Vale do Rio Indo? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4- Qual era a principal atividade econômica da primeira civilização 

indiana? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 - O que eram as castas? 

___________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FISÍCA 

5º ETAPA 

TEMA: 

SALTOS ORNAMENTAIS 

 

Os moradores do litoral grego inventaram antes de Cristo e até hoje tem gente 

"voando" de plataformas e trampolins para a água. Os saltos ornamentais têm sua 

origem na Grécia Antiga, onde os moradores do litoral mergulhavam de rochedos para 

o fundo do mar. De lá, a prática foi iniciada no norte da Europa, principalmente na 

Alemanha e na Suécia, onde a ginástica era muito popular. 

A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, somente com 

provas masculinas. A partir de 1912, em Estocolmo, as mulheres começaram também 

a competir. Até a Primeira Guerra Mundial os suecos e alemães dominaram o esporte. 

Após a guerra, os americanos se sobressaíram e, a partir dos anos 90 iniciou-se o 

domínio chinês. Desde os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, os saltos ornamentais 

têm sido um dos seis esportes mais concorridos pelo público. 

Os saltos ornamentais estavam entre os cinco esportes em que o país se fez 

representar em sua primeira participação olímpica, nos Jogos da Antuérpia, na 

Bélgica, em 1920. A primeira competição nacional da modalidade foi realizada em 

1913, a na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, e o vencedor, Adolfo Wellisch, 

estava na equipe que foi para a Antuérpia. 

Salto Ornamental é um esporte individual que consiste em saltar de uma plataforma 

elevada, fixa ou não (trampolin), em direção a uma piscina, realizando uma série de 

movimentos acrobáticos e estéticos. Tem uma certa semelhança com a ginástica 

olímpica. 

A altura da plataforma, em competições, chega a 10 metros. Os saltos são avaliados 

por sete juízes, que atribuem notas de 0 a 10 considerando quisitos como dificuldade 

nas manobras e o posicionamento do atleta ao cair na água. Cada atleta salta três 

vezes, sendo que são descartados o melhor e o pior salto. Sua nota é a média das 

notas dos sete juízes. 

No século XVII, ginastas da Suécia e da Alemanha tiveram a ideia de fazer acrobacias 

mais ousadas pulando na água. Provavelmente desde a antiguidade, saltar na água de 

lugares altos como penhascos era uma forma de divertimento. Foi encarada como 

brincadeira até 1883, quando foram disputadas, na Inglaterra, as primeiras 

competições da categoria. Em 1901 foi fundada a Associação Amadora de Saltos. 

Passou a seu um esporte olímpico nas Olimpíadas de Saint Louis, em 1904. 

 

As regras dessa modalidade tiveram poucas modificações desde sua 

concepção. 

 

Fisicamente, o salto ornamental exige elasticidade, coordenação e equilíbrio. As partes 
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mais exigidas do saltador são os joelhos e o tendão de Aquiles. Deve ser feito um 

trabalho especial para fortalecer os joelhos e os quadris. No treinamento, além do 

ensaio dos movimentos, é necessária muita concentração. 

 

O saltador deve ter, como um pré-requisito, o pescoço comprido, com um bom 

desenvolvimento muscular, e uma cabeça pequena, que possa ser coberta por seus 

braços no encontro com a água. Porém, o ideal é que não tenha uma grande estrutura 

física. 

 

Algumas posições básicas do corpo são obrigatórias, como: 

 Grupada – salto com os joelhos juntos, voltados para o peito, com o corpo 

dobrado nos joelhos e quadris. 

 Esticada – corpo reto. 

 Livre – combinação das posições básicas. 

 Carpada – pernas retas e corpo dobrado na cintura. 

Os saltos podem ser: para frente, para trás, reversos, para dentro, parafusos e 

equilíbrio do braço. 

 

Regras 

Os saltos ornamentais consistem em um mergulho de um trampolim ou de uma 

plataforma em uma piscina. Eles são avaliados por sete juízes que distribuem notas de 

acordo com a técnica e a habilidade do atleta no movimento. Vence aquele que 

conseguir a maior nota entre todos os concorrentes. 

 

Existem três tipos de provas olímpicas: 

 

trampolim de 1 m                        trampolim de 3 m                        plataforma 

A diferença básica do trampolim para a plataforma é a rigidez da segunda em relação 

à primeira, que tem base flexível. Todas as provas são avaliadas da mesma maneira. 

 

ATIVIDADE 1 –Descreva o Salto Ornamental?. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Cite os três tipos de provas olímpicas dos Saltos Ornamentais: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

5ª ETAPA 

APROFUNDANDO EM NÚMEROS NATURAIS 

DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS 

Todo número natural composto pode ser escrito como um produto de dois 

ou mais fatores,distintos de um e do próprio número.Observe: 

       30=3•10        30=2•15      30=5•6       30=2.3.5 

Acima, temos quatro fatorações do numero 30 Note que, na fatoração: 

30=2•3•5,só foram usados números primos. Dizemos então que essa e 

fatoração completa do número30. 

Agora, acompanhe um exemplo de um método pratico para decompor 

números maiores. Note que, nesse caso, estamos escrevendo os quocientes à 

esquerda da barra de fatoração. Os passos para decomposição em números 

primos são: divide-se o número composto pelo menor numero primo pelo qual 

e Le é divisível e repete-se esse procedimento até que o resultado final seja 

iguala 1.Observe o exemplo a seguir. 

 

Observe que usamos os números primos em ordem crescente, mas 

poderíamos dispor deles em qualquer ordem. A coluna da direita 

apresenta os fatoresprimosde120. 

Portanto:120=2•2•2•3•5=23•3•5. 

 

ATIVIDADES 1 – Para verificarse umnúmeroé primo, devemosdividi-

lopelasequênciados números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13,...até chegar a um quociente 
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menor que o divisor au igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos 

afirmar que o númeroé primo. Verifique se os números 89, 91 e 271 são primos ou 

compostos. 

 

ATIVIDADES 2 – Escreva a fatoração (decomposição) completa dos números a 

seguir. 

a)48__________________________________________________________________  

b)60__________________________________________________________________  

c)72__________________________________________________________________     

d)84__________________________________________________________________         

e)100_________________________________________________________________        

f) 140_________________________________________________________________ 

ATIVIDADES 3 – Augusto, Mário e Silvio são três irmãos cujas idades são 

números primos. Sabendo-se que o produto das três idades é 195, pode-se 

afirmar que a soma das idades destes três irmãos será igual a: 

a)(  ) 153anos  

b)(  ) 77anos  

c)(   ) 65anos 

d)(  ) 21anos 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

5ª ETAPA 

 

MATÉRIA, UNIDADES ESTRUTURAIS E CLASSIFICAÇÃO  

 

Vocês aprenderam que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar 

no espaço. Mas de que a matéria é formada? Ao nível submicroscópico, a matéria 

consiste de unidades estruturais ou partículas bem pequenas: os átomos e 

moléculas. Um átomo é a menor unidade estrutural da matéria que conserva todas as 

propriedades de um elemento químico. Segundo o cientista inglês John Dalton (1808), 

que propôs primeiro modelo atômico, o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e 

indestrutível, podendo ser representada por uma bola de bilhar/sinuca. 

Vamos basear no modelo de Dalton para representar as unidades estruturais. O nosso 

corpo é formado por vários elementos químicos (grupo de átomos iguais) que vocês já 

devem ter ouvido falar: Ferro, Hidrogênio, Carbono, Oxigênio, Nitrogênio, dentre 

outros. Podemos, então, representá-los por bolinhas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Os átomos combinam-se formando as moléculas que podem ser simples (átomos 
iguais) ou compostas (átomos diferentes). No caso da água, representada 
quimicamente pela molécula de H2O, temos dois átomos de hidrogênio e um átomo 
de carbono. 

 

 

 

Obs: Acima vemos 3 unidades estruturais diferentes, portanto, 3 substâncias diferentes!!! 
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ATIVIDADE 1 – Quais átomos formam a molécula de água? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Defina matéria. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – Qual é a menor parte da matéria?   

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Qual cientista propôs o primeiro modelo atômico? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 5 – O que são moléculas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 6 – Quantas unidades estruturais (moléculas) estão contidas no frasco 

ao lado? A substância é pura? Justifique. 
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ENSINO RELIGIOSO 

5ª ETAPA 
 

SÍMBOLOS RELGIOSOS DO CRISTIANISMO 

Sobre os símbolos 

Os símbolos nos ajudam a compreender um conceito ou uma ideia e fazem 

parte da construção de uma identidade. No cristianismo, temos alguns símbolos que 

nos ajudam a entender as próprias bases da fé cristã. Apesar dos inúmeros 

símbolos relacionados à fé, vale salientar que para os cristãos nenhum deles deve 

ser objeto de culto e adoração. 

A cruz 

A cruz é o símbolo principal do cristianismo. Seu significado é simples e 

direto: representa a crucificação de Jesus. A cruz aponta para o sacrifício do 

Filho de Deus. A cruz pode ser representada de várias formas e estilos, a forma mais 

comum é a cruz latina: que tem a parte horizontal curta e a reta vertical 

alongada. Na Igreja Católica é comum o uso do símbolo da cruz com a imagem de 

Jesus, chamado de crucifixo. Os protestantes e evangélicos não fazem uso do 

crucifixo, pois defendem que a cruz vazia aponta para vitória de Cristo sobre a 

morte. Apesar do símbolo ser utilizado de diversas formas - nas igrejas e nas 

instituições - a cruz não é um objeto de culto e nem de adoração. 

O peixe 

O peixe foi adotado como um símbolo pelos cristãos primitivos durante o 

período da perseguição romana. O símbolo funcionava como uma espécie de senha: 

uma pessoa desenhava um arco no chão e o outro completava formando um peixe e 

ambos se reconheciam como cristãos. A palavra peixe era composta por um 

conjunto de iniciais gregas que formava a expressão ichthys, peixe em grego antigo: 

“Iesous Christos, Theou Yios Soter”, que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, 

Salvador”. 
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A pomba 
 

A figura da pomba remete ao Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas 

por João Batista, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre Ele. A pomba é 

representada de várias formas, muitas das vezes é desenhada carregando um ramo de 

oliveira remetendo a passagem bíblica do fim do Dilúvio (Gênesis 8:11). Além deste 

significado, a pomba branca é popularmente reconhecida como um símbolo da paz. 

Algumas instituições evangélicas utilizam a pomba como identidade, a exemplo da Igreja 

Universal do Reino de Deus. 

 
Alfa e Ômega 

 

As letras alfa e ômega são, respetivamente, a primeira e a última letra do alfabeto 

grego. A expressão "Alfa e Ômega" foi utilizada pelo próprio Deus dos cristãos para 

demonstrar a Sua soberania e domínio desde o início até o fim dos tempos (Apocalipse 

1:8). A expressão "Eu sou o Alfa e Ômega" equivale à expressão "Eu sou de A a Z" no 

nosso alfabeto. 

O cordeiro 

Jesus é o cordeiro de Deus. Ele se ofereceu como sacrifício em nosso favor. O 

cordeiro era utilizado na expiação dos pecados no Antigo Testamento. Todo judeu tinha a 

obrigação de oferecer um cordeiro em sacrifício pelos pecados desde a época do 

Egito (Êxodo 12:21-23). Desde então, o cordeiro se tornou uma figura que aponta para o 

sacrifício do Filho de Deus por nós. No catolicismo o cordeiro é representado portando 

uma bandeira simbolizando a Ressurreição e o triunfo sobre a morte. 
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ARTE 

5º ETAPA 

TEMA:   EU, CORPO E VOZ 
 

O ator Marcos Felipe, no espetáculo Epidemia prata. 

Teatro de Contêiner, São Paulo (SP), 2018. 

 
Uma ou várias pessoas desempenham uma ação. A plateia assiste. Aí está o teatro! 

Seja perto de nós ou do outro lado do planeta, o teatro existe basicamente da mesma 

maneira, com os mesmos elementos. Isso não significa que ele seja exatamente igual em 

todos os lugares. 

O teatro, sendo um grande espaço de criação, oferece muitas oportunidades de 

descobertas de si mesmo e do outro. 
 

Espetáculo Alegria de náufragos, com Ser tão Teatro, Paraíba (PB), 2016 
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ATIVIDADE 1 – Como é o teatro que você conhece ou imagina? Qual das 

imagens acima se aproxima mais do que é teatro para você? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 2 – Existe algum elemento que ligue essas imagens? O que 

você considera mais importante para que o teatro aconteça? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – O que é preciso para que o teatro aconteça? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Para você o que significa encenar? 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

6ª ETAPA 
 

TEMA: NOTÍCIA 

 

           APRESENTAÇÃO: 

O Brasil está passando por um período difícil de enfrentamento da pandemia 
provocada pelo vírus co- nhecido por coronavírus. Cada fato novo descoberto pela 

Ciência tem sido divulgado pelos meios de informação. Leia agora os textos que  
tratam do assunto. 

 
PARA SABER MAIS: 

Navegue em https://www.facebook.com/minsaude/, acesso em 08 abr. 2021, e 
acompanhe o que  Ministério da Saúde vem realizando para conter os impactos  

da  pandemia. 
 

 
  Leia o texto abaixo: 

 

                   Disponível    em:   <https://image.freepik.com/fotos-gratis/medico-segurando-a-preparar-uma-vacina-
enquanto                       usa-equipamento-de- protecao_23-2148847188.jpg.> Acesso em: 08 abr.2021. 

 

 
 

BUTANVAC, A VACINA BRASILEIRA PRODUZIDA COM INSUMOS NACIONAIS 

A vacina ButanVac será produzida com insumos 100% nacionais, ou seja, a partir da matéria-
prima bra- sileira. Já as outras duas vacinas produzidas no Brasil, a CoronaVac e a Covishield, 

http://www.facebook.com/minsaude/
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dependem dos insu- mos de outros países. Dessa forma, como a matéria-prima é brasileira, é 
possível produzir a ButanVac em grandes quantidades. Por isso, muitos a consideram a 

melhor. 

 
A produção da ButanVac 

Os testes usam ovos embrionados, uma tecnologia muito mais barata que já existe na fábrica do 
Institu- to Butantan. Segundo Dimas Covas, diretor do Butantan, a vacina se destina aos países 
de baixa e média renda. O Vietnã e a Tailândia, por exemplo, possuem  também sua própria 
matéria-prima para produzir o imunizante. 

O Instituto Butantan confirmou a parceria com a Icahn School of Medicine do Hospital Mount 
Sinai, em Nova Iorque, para obter o vírus. Mas confirma que o desenvolvimento da vacina é feito 
completamente com a tecnologia brasileira. No instituto paulista, os cientistas usam técnicas 

para multiplicar o vírus, cultivar, adaptar aos ovos, conservar, purificar e inativar o vírus para, 
enfim, transformar em vacina. Além disso, os estudos clínicos e registro também serão feitos 
por aqui, contou Dimas Covas ao jornal Folha de São Paulo. Por fim, a Anvisa confirmou no 

dia   26 que recebeu o pedido de início dos estudos clínicos da vacina. 

Disponível em: < https://jornaldacrianca.com.br/butanvac-vacina-brasileira-insumos-nacionais/ >. Acesso em: 31 mar. 2021. 

 

 ATIVIDADE 1 -Qual  é  o assunto  do  texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Qual é a informação apresentada no texto que  definiu o título  
BUTANVAC,  

A VACINA  BRASILEIRA PRODUZIDA COM INSUMOS NACIONAIS? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - O texto refere-se a duas outras vacinas produzidas no Brasil. 
Por que  as outras  duas vacinas não são 100% nacionais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 -  Entre  as  vacinas  citadas  na  notícia  por que  a  
BUTANVAC  é   considerada   a  melhor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 

6ª ETAPA 
 

TEMA: DISTRIBUIÇÃO E USOS DA ÁGUA 
 

Usos da água 
 
A água é um bem imprescindível para 

todos os seres vivos da Terra. Presente em 
atividades cotidianas, só percebemos a 
importância dela quando falta. 

O uso que fazemos desse importante 
recurso natural vai muito além de matar a sede, 
tomar banho, preparar alimentos e cuidar da 
limpeza da casa, que são os usos diretos. A 
água também é usada de forma indireta. O 
planeta Terra é composto por 70% de água, a 
maior quantidade é salgada, 97,5% (mares e 
oceanos) e só 2,5% são as águas doces (rios, 
lagos, geleiras e aquíferos). E cabe ressaltar que 
a maior parte dessa água é salgada e a água 
doce está totalmente disponível. Parte da água 
potável está sob a forma de gelo (nas calotas 
polares) ou é subterrânea, encontrada em 
aquíferos muito profundos. 

À medida que a população aumenta, aumenta a procura por matérias primas e 
sua transformação em produtos consumíveis. Com isso, eleva-se também a 
necessidade de água.Embora a água doce seja considerada um recurso natural 
renovável, e as chuvas sejam fatores importantes para o abastecimento dos rios, lagos 
e aquíferos, sabemos que há vários lugares no mundo em que o acesso à água é 
menor em razão, por exemplo, do tipo de clima. Observa-se isso nas regiões frias e 
nos polos, onde a água se solidifica (neve) no inverno, ou em áreas mais áridas onde 
o índice pluviométrico é muito baixo e as precipitações são escassas. 

Em regiões de latitude baixa (próximas à 
linha do Equador), as chuvas alimentam, em 
maior quantidade, os rios e dinamizam 
constantemente o ciclo da água. É importante 
relembrarmos que a presença da água 
interfere diretamente no solo, no clima, na 
vegetação e no relevo. A forma como cada um 
desses elementos atua no ciclo da água pode 
ser diferente. A forma como cada um desses 
elementos atua no ciclo da água é diferente. 
Além disso, as ações humanas também 
interferem no ciclo hidrológico, por meio das 
atividades econômicas e domésticas. 
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ATIVIDADE 01 “Terra, Planeta Água” é um dos versos de uma música da década 

de 1980. Até hoje essa canção é muito lembrada quando o tema é a importância da 
água e da preservação desse recurso natural. Sobre a água disponível no nosso 
planeta marque a alternativa correta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) (  )  A maior quantidade de toda a água disponível é a água doce, presente nos rios 
e lagos. 
b) (   ) Mais da metade da água doce do planeta está em forma de gelo. 
c) (  ) De toda a água doce líquida a maior parte está nos rios e lagos. 
d) (   ) A terra é formada por mais terra do que água. 

 
ATIVIDADE 02 À medida que a população, o consumo, a produção industrial e as 

cidades crescem, aumenta, também, a demanda pela água, que é necessária no uso 
doméstico, nas indústrias, na produção agropecuária etc. No que diz respeito ao 
consumo de recursos hídricos, assinale a alternativa que expõe onde a água é 
requerida em maior quantidade. 
 
a) (    ) Na criação de animais, para o consumo e para a higienização dos criatórios. 
b) (    ) Na agricultura, em especial para a irrigação de lavouras. 
c) (    ) Nas residências, para higiene pessoal, limpeza doméstica e lazer. 
d) (   ) No setor de serviços, para irrigar campos de golfe, futebol e manter parques 
aquáticos. 
 
 

ATIVIDADE 03 As alternativas abaixo são compostas por alternativas e formas de 

preservação e redução do desperdício de água, EXCETO: 
 
a) (   )  aproveitamento das águas das chuvas  
b) (   ) diminuir o consumo de produtos que utilizam muita água em sua produção  
c) (   ) não poluir os rios e cursos d’água  
d) (   ) substituir hidrelétricas por termelétricas. 
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LÍNGUA INGLESA 

6ª ETAPA 

TEMA: MONTHS OF THE YEAR – MESES DO ANO 

 

 

January - janeiro    February - fevereiro                                                                                      March – março    April – abril    May - maio    

June - junho     July – julho    August – agosto   September – setembro   October- 

outubro     

November – novembro                    December - dezembro 

 

 

ATIVIDADE 1 – Observe a data comemorativa e escreva o mês em que ela ocorre: 

a) Christmas is in_____________________________________________. (Natal) 
 

b) Easter is in________________________________________________. (Páscoa) 
 

c) Halloween is in____________________________________________. (Halloween) 
 

d) In Brazil, Mother´s Day is in the second Sunday of________________. (Dia das Mães) 
 

e) Children`s Day is in________________________________________. (Dia das 
crianças) 

 
 

 

ATIVIDADE 2 – Escreva as datas em inglês, respeitando a norma americana: Ex.: 

25 de janeiro January 25 

 

a) 27 de outubro 

________________________________________________________________ 

b) 20 de janeiro 

_______________________________________________________________ 
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c) 2 de dezembro 

_______________________________________________________________ 

d) 3 de fevereiro 

________________________________________________________________ 

e) 21 de junho 

________________________________________________________________ 

f) 26 de setembro 

________________________________________________________________ 

g) 19 de março 

________________________________________________________________ 

h) 20 de abril 

________________________________________________________________ 

i) 12 de outubro 

________________________________________________________________ 

j) 15 de agosto 

________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

6ª ETAPA 

TEMA :Viagem à Grécia 

Bem-vindos à terra dos deuses, filósofos e artistas 

    No mundo antigo, não havia um país chamado Grécia. Havia apenas as póleis 

(plural de pólis), cidades gregas que viviam completamente independentes umas das 

outras. Elas funcionavam como minúsculos países localizados em campos férteis, 

separados por montanhas difíceis de atravessar. Por isso, o principal contato entre as 

póleis se estabelecia pelo mar. 

    Comecemos nossa visita à cidade grega pelo Ginásio: o local para a prática de 

esportes. Como os gregos eram apaixonados por esportes, toda pólis tinha o seu 

Ginásio. Os torneios eram uma homenagem aos deuses. E por falar em deuses, 

vamos subir até a acrópole. A acrópole — o lugar mais alto e fortificado da pólis — 

abrigava os monumentos religiosos. A religião era muito importante na Grécia e estava 

presente em todos os momentos da vida das pessoas. Quando uma criança nascia, 

por exemplo, ela devia ser apresentada a Héstia, a deusa do lar. Além disso, para os 

gregos, a natureza estava repleta de ninfas — divindades belas, jovens e mortais. 

Dessa forma, quando alguém derrubava uma árvore, estava matando a ninfa que 

morava dentro dela. 

    Continuando nossa viagem, vamos ao Odeão. Nesse prédio, aconteciam as 

representações teatrais. Os gregos não se destacavam apenas no teatro, mas também 

na escultura e na arquitetura. Seus templos eram decorados com belas estátuas e 

colunas. Esses prédios tão bonitos eram públicos. Essa é uma das principais 

diferenças entre a civilização grega e outras civilizações antigas, em que tudo podia 

ser decidido pelo rei sem ouvir a comunidade. Já na pólis, tudo era resolvido pelos 

cidadãos em assembleias. “Os gregos passavam muito tempo nas ruas, trocando 

ideias, sabendo notícias”, conta o professor Manuel Rolph, da Universidade Federal 

Fluminense. 

    Depois dessa viagem, você deve estar se perguntando: por que precisamos 

conhecer um povo que viveu há tanto tempo? Os costumes gregos influenciaram 

muitas outras culturas, inclusive a nossa. Além disso, os pensadores gregos 

produziram obras que são estudadas até hoje em todo mundo. 

Fernanda Marques. “Instituto Ciência Hoje/RJ”. Disponível em: 

<http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. 
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ATIVIDADE 1 – “Bem-vindos à terra dos deuses, filósofos e artistas”. A que terra o 

texto se refere? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Identifique o propósito do texto:                   

a) destacar as habilidades artísticas dos gregos. 

b) levar ao leitor conhecimentos sobre a Grécia. 

c) orientar as pessoas que viajarão à Grécia. 

d) apresentar os principais deuses gregos. 

ATIVIDADE 3 – Segundo o texto, as póleis eram as cidades gregas no mundo 

antigo. A respeito delas, não se pode afirmar que: 

a) compunham o país chamado Grécia. 

b) eram independentes entre si. 

c) se localizam em campos férteis. 

d) estabeleciam contato entre si por meio do mar. 

ATIVIDADE 4 – A autora do texto define importantes locais construídos na Grécia 

Antiga. Relacione, numerando conforme a indicação: 

1. O Ginásio      2- A  acrópole    3 – O Odeão 

(     ) “Nesse prédio, aconteciam as representações teatrais.” 

(     ) “o local para a prática de esportes”. 

 (     ) “o lugar mais alto e fortificado da pólis que abrigava os monumentos religiosos.” 

ATIVIDADE 6 – O professor Manuel Rolph, consultado pela autora, cita um dos 

fatos que diferencia a civilização grega de outras civilizações antigas. Aponte-o: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO  FISÍCA 

 

6º  ETAPA 

 

IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO 

 

Nossos músculos tendem a encurtar, ou seja, diminuir de tamanho, quando 

ficamos muito tempo parados ou costumam ficar enrijecidos quando fazemos uma 

atividade física muito desgastante. O alongamento nada mais é do que um conjunto 

de exercícios que têm por função devolver aos músculos o seu tamanho natural ou 

relaxar a musculatura. 

Deste modo, alongar-se é extremamente importante antes e depois de 

qualquer atividade física, trazendo inúmeros benefícios à saúde e até mesmo ao 

desempenho no exercício. 

Antes do exercício físico, o alongamento serve, principalmente, como um fator de 

prevenção contra lesões musculares durante a atividade, é uma forma de preparar o 

corpo para se exercitar deixando-o mais flexível e ampliando seus movimentos. 

Depois do exercício, sua função é relaxar a musculatura, evitando as dores 

posteriores à atividade. 

Qualquer pessoa pode realizar alongamentos, independente da idade 

ou condicionamento físico. O que irá variar é a intensidade, uma pessoa sedentária 

irá começar com exercícios mais leves e, com o tempo, a intensidade vai 

aumentando gradativamente. Atletas de alto rendimento já conseguem fazer 

alongamentos mais rigorosos, pois seu corpo está acostumado a isso. 

O alongamento é uma atividade simples de ser realizada, pode ser feito em 

qualquer lugar, qualquer hora e não tem nenhum custo. 

É importante o auxílio de um profissional para ensinar e ajudar na execução 

dos exercícios, quando se está iniciando a prática de atividade física. Depois que 

você já souber passo a passo cada exercício, estes poderão ser realizados em casa 

mesmo. Mas cuidado, qualquer alteração na intensidade deve ser orientada. 

Alguns benefícios que o alongamento proporciona são: 

 
 Reduzo risco de lesões musculares ou entorses articulares (torcicolos, câimbras, etc.). 

 Reduz as tensões musculares, relaxando a musculatura. 

 Aumentando flexibilidade e amplitude dos movimentos, melhorando o desempenho 

esportivo. 
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 Torna mais fáceis algumas atividades físicas desgastantes, como corrida, natação, 

etc., preparando a musculatura para o exercício. 

 Reduzo encurtamento muscular. 

 Melhora a circulação sanguínea, prevenindo contra problemas articulares nos 

braços, pernas ou costas. 

 Melhora a coordenação motora. 

 Previne contra problemas posturais. 

 Auxiliando relaxamento mental, diminuindo o estresse. 

 Contribui para a cicatrização óssea, em casos de fratura. 

 Desenvolve a propriocepção(consciência corporal), à medida que a pessoa concentra-

se na parte que está sendo alongada. 

 Reduzas cólicas menstruais, nas mulheres. 

 Ajuda no aquecimento, à medida que eleva a temperatura corporal. 

O alongamento deve ser feito lentamente. Deve-se tentar relaxar durante a sua 

prática. Encontre uma posição confortável e sustente-a para relaxar o músculo, 

permaneça nessa posição entre 10 e 30 segundos, depois, passe para o outro 

exercício. É importante também, manter a respiração de forma lenta e controlada. 

O alongamento não necessariamente deve estar ligado a alguma atividade física, 

pode fazer parte da rotina: ao levantar-se, no meio do trabalho, ou em qualquer 

momento em que sentir a necessidade de relaxar os músculos. 
 

ATIVIDADE 1 – Qual a função do alongamento?. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 

ATIVIDADE 2 – Com relação ao ALONGAMENTO coloque V (para verdadeiro e F 

(parafalso) para as questões abaixo: 

 

a)( ) O alongamento é uma atividade complexa para ser realizada, por isso não deve  

ser feito em qualquer lugar 

b)(   ) Reduzo encurtamento muscular 

c)(   ) Auxiliando relaxamento mental, diminuindo o estresse 

d)(   ) Reduzas cólicas menstruais, nas mulheres 

 

ATIVIDADE 3 –Porque tevemos alongar antes e depois das atividades físicas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

6ª ETAPA 

PROBLEMAS ENVOLVENDO MÚLTIPLOS E DIVISORES 

MINÍMO MÚLTIPLO COMUM Mínimo múltiplo comum (MMC) é o menor múltiplo não 

nulo comum entre os números envolvidos. 

Exemplo: 

Múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ... 

Múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, .. . 

Múltiplos comuns de 4 e 3: 0, 12, 24, 36, 48, ... 

Note que o MMC entre 4 e 3 e o numero 12. Agora, olha que interessante: os múltiplos 

comuns de 4 e 3 são também múltiplos do próprio MMC entre eles. 

Agora, vamos estudar dais métodos para encontrar o MMC de dois ou mais números. 

 Decomposição isolada em fatores primos: Neste caso, devemos decompor os 

números em fatores primos. O MMC entre eles será obtido por meio do produto 

entre os fatores comuns e não comuns encontrados, elevados aos maiores 

expoentes com os quais apareceram. 

Para ilustrar esse método, vamos calcular o MMC entre os números 72 e 120. 

Fatorando de maneira completa os dois números, temos: 72 = 23 • 32 e 120 = 23 • 3 • 

5. 0 MMC será igual a: 23 • 32 • 5 = 360. 

 Decomposição simultânea: Decompomos simultaneamente os números dados 

em fatores primos e o MMC será o produto dos fatores primos obtido. 

Para ilustrar esse método, vamos calcular o MMC entre os números 72 e 120. 
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ATIVIDADES 1 – Determine: 

a) os múltiplos naturais de 20. 

b) os múltiplos naturais de 30. 

c) os cinco primeiros múltiplos comuns de 20 e 30. 

d) o MMC de 20 e 30. 

ATIVIDADES 2 – Determine, pela decomposição em fatores primos, o MMC de:  

a) 18, 27 e 45. 

b) 18, 30 e 48.  

c) 120, 132 e 20. 

d) 150, 300 e 375. 

ATIVIDADES 3 – De uma rodoviária, parte um ônibus da empresa X a cada 20 

minutos e um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Supondo que um ônibus de 

cada empresa parta juntas dessa rodoviária às 8 horas da manha, depois de quantos 

minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntas novamente? A que 

horas isso ocorrerá? 

 

ATIVIDADES 4 – Em uma escola, o 6ª ano A, com 48 alunos, o 6ª ano B, com 36, e 

o 6ª ano C, com 30, organizaram uma competição que contou com a participação de 

todos os alunos. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo 

número de alunos e o maior número possível deles. 

 

a) Quantos alunos havia em cada equipe?  

b) Qual e o número total de equipes? 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
6ª ETAPA 

SUBSTÂNCIA SIMPLES OU COMPOSTA 

A matéria pode ser classificada em substância pura ou mistura. 

Para sabermos se uma substância é pura devemos fazer uma análise química de 

sua composição. O olho nu não pode afirmar com certeza esta classificação, por  isso 

a importância de conhecer as unidades estruturais. Observe o tubo na imagem abaixo, 

ele contém uma matéria formada pelas mesmas unidades estruturais (moléculas 

formadas por duas bolinhas da mesma cor), portanto, uma substância pura! 

São exemplos de substâncias puras: a água destilada (muito usada em laboratório e 
na produção de medicamentos), o oxigênio puro e o diamante. Uma substância pura 

possui composição química e propriedades químicas e físicas constantes, tais como: 
densidade, temperatura de ebulição e fusão. Enquanto a água ferve, a temperatura 

permanece em torno de 100 ºC até finalizar a ebulição, o mesmo ocorre no 
derretimento do gelo, cuja temperatura permanece em 0 ºC até formar todo o líquido. 

Substância Pura                                                   Mistura 

 

 

 

 

Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias. Na imagem ao lado do tubo 

você percebe que o material contido no frasco é formado por 2 tipos de unidades 

estruturais diferentes, uma molécula simples formada por duas bolinhas de cores 
iguais e outra composta por 3 bolinhas de cores diferentes. 

No dia a dia, podemos observar vários tipos de misturas: o café, o leite, o refrigerante, 

o suco de laranja, o xampu, o petróleo, a areia, dentre diversas outras. Muitas misturas 

possuem apenas uma fase, isto é, uma porção uniforme, sendo denominadas de 

misturas homogêneas. 

Toda mistura homogênea é denominada solução. Um exemplo bem comum é a 

solução alcoólica, muito utilizada no combate ao coronavírus. 

O álcool etílico 70% é um exemplo de mistura homogênea ou simplesmente solução. 

Há diversos outros exemplos em nossa casa, dentre eles, podemos citar a água 

sanitária e o vinagre. Mas, outras possuem duas ou mais fases, são as misturas 

heterogêneas (Fig.5). 
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ATIVIDADE 1 – Classifique as misturas em homogênea ou heterogênea: 

( a) água e óleo;  _________________________________ 

(b) soro  fisiológico;  _______________________________  

(c) sal e açúcar;  _________________________________ 

(d) água e areia; __________________________________ 

(e) o ar que respiramos; ___________________________ 

ATIVIDADE 2 – Liste três misturas homogêneas que você conhece, com base nos 

conhecimentos científicos estudados. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - Liste três misturas heterogêneas que você conhece, com base nos 

conhecimentos científicos estudados. Em seguida, indique quantas fases cada uma 

das misturas heterogêneas apresenta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 – Como você classificaria o ar atmosférico? Pesquise os 

componentes do ar, desenhe um esquema usando bolinhas para representar os gases 

que o compõe. Não se esqueça da legenda! (Anexe uma folha). 
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ENSINO RELIGIOSO 

6ª ETAPA 
 

SÍMBOLOS RELGIOSOS DO CRISTIANISMO E RITUAIS RELIGIOSOS 

(ISLAMISMO) 
 
 

RITUAIS RELIGIOSOS (ISLAMISMO) 
 

 
O QUE SÃO RITUAIS RELIGIOSOS? 

 

Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente 

imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é, usualmente, prescrita e 

codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. 

 
PRINCIPAIS RITUAIS ISLÂMICOS 

NASCIMENTO 

A criança tem diversos direitos por parte dos seus pais. Após o nascimento, 

durante o corte umbilical e limpeza, ela ouve o Azan – o chamamento para a 

oração, que é efetuado nos dois ouvidos da criança. Assim, a primeira palavra que a 

criança ouve é o nome de Deus, Seus atributos, que enaltecem a grandeza do 

Criador, é um convite para a oração, para a felicidade. 

 
CIRCUNCISÃO 

 
meninos muçulmanos são circuncidados aos 7 anos de vida, como uma 

forma de seguir o Alcorão e a Sunnah (a tradição) do Profeta Muhammad (Salalahu 

Aleihi Wassalam). 

A circuncisão destaca-se da Sunnah do Profeta e ele a considerou “uma 

tradição (sunnah) de todos os Profetas”. Por meio dela, evita-se a umidade, que 
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permite ao agente infeccioso mais tempo de sobrevivência, propício ao cultivo de 

bactérias e facilidade de infiltrações no organismo. Ajuda na prevenção da sífilis e 

outras doenças associadas. Não é por acaso que nos países onde predominam as 

doenças venéreas e a AIDS, os circuncidados têm mais chances de não se 

contagiarem. A circuncisão é a remoção do prepúcio e um fator importante para a 

higiene. 

 

ATIVIDADE 1 - Qual a importância dos símbolos religiosos para os cristãos? 
 

 

 

 

ATIVIDADE 2 - Por que cruz é o principal símbolo religioso para os seguidores do 

Cristianismo? 
 

 

 

 

ATIVIDADE 3- Explique o surgimento do símbolo do peixe no cristianismo e como 

ele era usado para se comunicar. 
 

 

 

 

ATIVIDADE 4 - Qual o símbolo dos cristãos está associado ao batismo? Explique. 
 

 

 
 
 

ATIVIDADE 5 - Qual símbolo dos cristãos você mais achou interessante? Por quê? 
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ARTE 

6º ETAPA 
 

TEMA:   POR DENTRO DAS 

ARTES VISUAIS EU: LINHA, 

FORMA E COR 

 

 

Autorretrato II, de Lasar Segall. Óleo sobre tela, 

68x58,50cm. Museu Lasar Segall – Iphan/MinC, 

São Paulo, SP 

Autorretrato, de José Luís Cuevas, 1995. 

Escultura em bronze, 83,5x61x49 cm. 

Museu José Luís Cuevas, Cidade do México. 

 
 
 
 

 

 
Lasar Segall, c. 1919 

José Luís Cuevas 
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As imagens mostram uma pintura e uma escultura. São

 dois autorretratos ao lado da fotografia de seus respectivos 

autores. 
 

 
 

ATIVIDADE 1 – Qual é a diferença entre os autorretratos em pinturas e esculturas 

e as fotografias? 

  _ 

  _ 

  _ 

 

ATIVIDADE 2 – Para você, o que levou cada um dos artistas a representar o 

próprio rosto desse jeito? 

  _ 

  _ 

  _ 

 

ATIVIDADE 3 – Nos autorretratos apresentados, você percebe alguma forma 

ou linha que tenha semelhança com os traços físicos do artista? 

  _ 

  _ _ 

  _ 

 

ATIVIDADE 4 – Agora faça o seu autorretrato em uma folha avulsa e me conte 

quais sensações você teve durante a confecção da imagem. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

7ª ETAPA 
 

TEMA: LEITURA E INTERPRETAÇÃO  
 

 

DE OLHO NOS ANIMAIS DE RUA 
 
Sempre fico triste quando vejo um bichinho abandonado nas ruas, sem carinho ou um lar. 

Além da vida solitária, esses animais correm risco de pegar doenças por não terem os 

cuidados que receberiam de um dono atencio- so. Pensando nisso, o veterinário Oswaldo 

Santos Baquero, da Universidade de São Paulo, criou um programa de computador que 

pretende monitorar populações de cães e gatos, ajudando na busca por melhores condi- 

ções de vida para eles.                                                                                                                           

Inicialmente, a ideia é descobrir quantos bichinhos vivem nas ruas. “É quase impossível 

contar diretamente o número exato de animais abandonados”, avalia Oswaldo. “Mas 

podemos ter uma ideia desse total se considerar- mos pesquisas que sugerem que o 

número de bichos que vivem na rua em uma determinada região correspon- de a 

aproximadamente cinco por cento do número total de animais que têm um lar naquela 

área.”                                                                                                                                                                    

Você deve estar se perguntando como os cientistas farão para descobrir o número de 

animais que têm uma casa. Como bater de porta em porta numa cidade grande seria bem 

trabalhoso, o programa de computador usará dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para selecionar uma amostra de residên- cias que represente a cidade 

inteira.                                                                                                                                            

Segundo Oswaldo, a ideia é que essa amostra de residências selecionadas seja uma 

versão em miniatura da cidade. Assim, ao determinarem o número de animais que vivem 

nas casas escolhidas, os pesquisadores poderão fazer cálculos matemáticos que estimem 

o número de animais de toda a cidade, sem que seja necessário visitar todas as casas que 

existem nela.                                                                                                                                    

“As residências escolhidas para compor a amostra são visitadas por um representante da 

prefeitura, de um órgão de saúde ou de uma instituição de pesquisa, para questionar os 

moradores sobre a existência de animais em casa, a quantidade e o sexo deles, entre 

outras coisas”, descreve o veterinário. “É com base nessas informa- ções que o programa 

de computador estima características populacionais, como o número de animais.” 

Calculando a melhor solução. 

O programa também vai ajudar a calcular possíveis medidas para controlar a população de 

animais de rua. “O software poderá fazer uma previsão do que deve acontecer se, por 

exemplo, castrarmos 10% desses animais, ou se fizermos uma campanha para prevenir o 

abandono”, prevê o veterinário. “Ele vai ser fundamental para decidir qual a melhor solução 

para cada região e, assim, diminuir aos poucos  a população de animais de rua”. 
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Além de beneficiar os animais, tais medidas podem diminuir a transmissão de doenças dos 

bichos para os hu- .manos. “É muito importante monitorar e controlar, por exemplo, 

doenças graves como a Leishmaniose e a raiva, que causam a morte de milhares de 

animais e também podem ser transmitidas ao homem”, explica Oswaldo.                                        

Que tal também darmos uma forcinha? Ao invés de comprar um bicho em uma loja, vá a 

uma feira de animais e adote um filhotinho abandonado! E não esqueça: cães e gatos são 

seres vivos que sentem dor e têm emo- ções. Assim, ao evitarmos o abandono deles, não 

só contribuímos à diminuição de animais nas ruas, mas também  evitamos que  esses  

animais  sofram. 

Revista Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.org.br/de-olho-nos-

animais-de-rua/>. Acesso em: 17 out. 2020. 

  

ATIVIDADE 1 – Qual  é  o assunto  tratado no  texto? 

________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2- Que   tipo de inovação  está  sendo  divulgada  nesse  texto? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – Você  conhece algum  programa da  sua região que auxilie os animais de 

rua?  Por  que  cuidar dos animais  de rua  é  importante   para  a sociedade? 

 ________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 - Faça uma pesquisa em jornais, revistas, com as pessoas do seu convívio 

e, se possível, na internet, sobre a situação dos animais de rua, levando em consideração 

as perguntas abaixo. Em seguida, faça um resumo da sua pesquisa. (anexe na apostila) 

ATIVIDADE 5 - Quantos animais de rua existem no Brasil? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 6 - Quantos animais são abandonados por dia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA  

7ª ETAPA 
 

TEMA: TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA 
 

As condições do tempo mudam constantemente. Num mesmo dia, pode fazer calor 

pela manhã, esfriar à tarde e chover à noite. Quando afirmamos que o dia está chuvoso, 

quente ou frio, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, que é um conjunto de 

condições de temperatura, umidade e ventos que ocorre em um curto período de tempo, 

como um dia, uma semana ou um mês O tempo atmosférico é parte importante de nossas 

vidas. Conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definirem o melhor momento 

para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes 

e colher frutos e legumes. O tempo atmosférico também influencia a navegação de barcos 

e aviões, entre muitas outras atividades. Para saber se estará frio ou calor, se irá chover 

ou não, se o dia ficará nublado ou com predomínio de Sol, as pessoas costumam consultar 

a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet e 

telejornais. 

Muitas vezes as pessoas confundem os conceitos de tempo atmosférico e clima. 

Apesar de estarem relacionados, eles têm significados diferentes. O clima está relacionado 

às mudanças do tempo atmosférico durante um longo período. Para caracterizar o clima de 

um município, região ou país, os climatólogos e meteorologistas observam e estudam as 

condições do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos consecutivos. No decorrer 

desse tempo, são analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, ventos e 

quantidade de precipitação, também chamados de elementos climáticos. Nas sociedades 

humanas, o clima influencia as dinâmicas culturais, econômicas e sociais, incluindo a 

maneira como os povos se vestem e se alimentam nas diferentes estações do ano. As 

vegetações também são influenciadas pelo clima de uma determinada região. As 

coníferas, por exemplo, são árvores e arbustos em forma de cone que evitam o acúmulo 

de neve e se adaptam, principalmente, aos lugares de clima frio. Por sua vez, a vegetação 

influencia na temperatura e na umidade, sendo fator importante na definição do microclima 

de um lugar 
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ATIVIDADE 01 – Leia a tirinha: 

 
a) O 
que 

atrapalhou o passeio do Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a 
situação. 
 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
 b) Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou 
guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02 – Responda. 

a) Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
b) Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
c) Cite os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
d) Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam, com 
certeza, o mesmo tipo de clima? Por quê? 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LÍNGUA INGLESA 

7ª ETAPA 

TEMA:DAYS OF THE WEEK – DIAS DA SEMANA 
 

Sunday – domingo Monday – segunda-feira Tuesday – terça-feira Wednesday – quarta-

feira Thursday – quinta-feira Friday – sexta-feira Saturday – sábado 

 

ATIVIDADE 1 – Observe a lista com os nomes dos dias da semana, então encontre, 

circule-os: 
 
 
 

B W E D N E S D A Y 

R J Q F L R M Y N B 

T H U R S D A Y A M 

R N Z I R I F A C O 

S A Q D H Z J A S N 

U A T A F P A K U D 

N G W Y O E U A G A 

D T U E S D A Y A Y 

A X M A L M V P T E 

Y S A T U R D A Y X 

ATIVIDADE 2 – Responda as questões sobre os dias da semana em inglês: 

 
a) What day is today? (Que dia é hoje?) 

 
 

b) What day is tomorrow? (Que dia é amanhã?) 
 
 

c) What day was yesterday? (Que dia foi ontem?) 
 
 

d) What day comes after Monday? (Qual dia vem depois de segunda?) 
 
 

e) What day comes after Thursday? (Qual dia vem depois de quinta?) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

 

 
 

f) What day comes before Monday? (Qual dia vem antes de segunda?) 
 
 

g) What day comes before Wednesday? (Qual dia vem antes de quarta?) 
 
 

 

 
ATIVIDADE 3 – Escreva o dia da semana que começa com a letra: 

 
M is for . 
 
 

 

T is for and . 
 
 

 

W is for . 
 
 

 

F is for . 
 
 

S is for __________________________________and_______________________________. 
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HISTÓRIA 

7ª ETAPA 

TEMA :ATENAS E ESPARTA TRABALHANDO COM TEXTOS 

As duas cidades-estados mais importantes da Grécia foram Atenas e Esparta. O 

texto que você vai ler apresenta algumas diferenças importantes entre elas, em torno 

dos séculos VI a. C.e IV a.C. 

"Grande parte dos habitantes urbanos [de Atenas] tinha seus interesses econômi-

cos, no todo ou em parte, na agricultura. ( ... ) Na cidade viviam umas centenas de famí-

lias de grande riqueza: cidadãos que viviam do rendimento de suas propriedades. ( ... ) 

Os ricos eram essencialmente donos de propriedades ( ... ) disponíveis para se dedicar à 

política, ao estudo ou à simples ociosidade. ( ... ) 

A maioria esmagadora dos atenienses que possuíssem um escravo, dois ou 

nenhum tratava de ganhar a vida, e muitos deles não conseguiam passar de um 

baixíssimo nível de vida. ( ... ) 

A participação direta era a chave da democracia ateniense: ( ... ). Na assembleia 

soberana, cuja autoridade era essencialmente integral, todo cidadão podia não só 

assistir sempre que quisesse, como tinha o direito de intervir no debate, propor 

emendas, votar propostas sobre guerra e paz, impostos, regulamentação da religião, 

recrutamento de tropas, obras públicas, tratados e negociações. ( ... ) 

Nenhum cidadão espartano é recordado por qualquer atividade cultural. ( ... ) 

O que manteve a servidão dos hilotas e evitou rebeliões mais frequentes foi a 

emergência de Esparta como um acampamento armado. ( ... ) O corpo de cidadãos de 

Esparta passou a ser soldadesca profissional, criados desde a infância para duas 

aptidões: perícia militar e obediência absoluta ( ... ) [que] transformaram Esparta numa 

poderosa potência." (FINLEY, M. I. Os gregos antigos. Lisboa: Edições 70, 1988, pp. 61-73.) 

ATIVIDADE 1. Qual era a atividade econômica a que quase todos os atenienses 

estavam ligados? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 .. Quem eram os ricos em Atenas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3. Quais eram as atividades a que se dedicavam os atenienses ricos? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4. Todos os atenienses que tinham escravos eram ricos? Justifique sua 

resposta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ ____________________________________ 

ATIVIDADE 5- .Os cidadãos atenienses pobres tinham o direito de participar dos 

debates democráticos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

ATIVIDADE 6-.Compare Esparta e Atenas em termos de realizações culturais. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

ATIVIDADE 7-  .Por que os cidadãos espartanos viviam armados e participando do 

exército? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 8 - . Cite dois objetivos principais da educação espartana. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FISÍCA 

7ª  ETAPA 

TEMA: JOGOS 

 
Jogos recreativos de cooperação 

 

Em todas as competições coletivas, existe a necessidade da cooperação. Por isso, é 

importante entendermos o que é um jogo cooperativo; este pode ser o principal objetivo 

do jogo (chamado jogo cooperativo), ou a cooperação pode estar presente, com menor 

ênfase, em um jogo competitivo. 

O objetivo dos jogos cooperativos é a colaboração com o outro. Nesse tipo de jogo, 

normalmente, não há exclusão de quem perdeu ou errou, pois o objetivo é a 

aproximação das pessoas. 

Ao contrário do que possamos pensar, os jogos cooperativos não são uma invenção 

atual; sua essência sempre esteve nas manifestações tribais, em que os integrantes se 

uniam para celebrar a vida. 

Assim, ao propormos esses jogos, estamos resgatando a cooperação, a solidariedade e 

a preocupação com o outro; isso nos ajuda a diminuir atitudes agressivas e a nos 

aproximar dos outros. 

Existem várias diferenças entre jogos competitivos e jogos cooperativos. É importante 

saber que não há nada de errado em competir e também que um tipo de jogo não é 

melhor que outro; contudo, para desenvolver hábitos de solidariedade para com o outro, 

nada melhor que participar de atividades cooperativas. 

As regras também se aplicam aos jogos cooperativos. A principal delas é que devemos 

sempre considerar o outro e compartilhar suas dificuldades; caso contrário, transforma-

se rapidamente em um jogo competitivo. 

  Tipo e exemplos de jogos cooperativos 

  Existem diversas categorias de jogos cooperativos. A seguir, temos a descrição de      

três delas. 

Jogos cooperativos sem perdedores: 

todos os participantes vencem. Exemplo: brincadeira na qual cada participante recebe 

uma folha de jornal, colocada no chão e fica em cima dela.Os participantes se 

movimentam pelo espaço em que se desenvolve a brincadeira e, ao comando do guia, 

devem pisar em cima de uma folha de jornal; entretanto, elas são retiradas uma a uma e 

os participantes devem cooperar para que todos tenham um espaço na folha para pisar. 

A brincadeira segue até se ter apenas uma folha. 
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Jogos cooperativos de inversão 

São jogos em equipes, mas o resultado depende da participação e do esforço coletivo. 

Exemplo: num jogo recreativo de futsal, sempre que um participante marcar gol, 

passará a fazer parte da equipe contrária à sua. Dessa forma, com o desenrolar do jogo 

não se tem mais a formação inicial das equipes e, portanto, não há apenas uma equipe 

vencedora. 

Jogos cooperativos de resultado coletivo 

Também são jogos que envolvem equipes, com o objetivo de desviar a atenção do 

resultado para o desenrolar do jogo propriamente dito.Exemplo: como um jogo de 

voleibol, porém, toda vez que o jogador passar a bola para o campo contrário ao seu, ele 

muda de equipe; ou seja, há uma mistura constante dos participantes e o objetivo é 

focado em não deixar a bola cair. 

 

 

ATIVIDADE 1– Leia as afirmativas a seguir sobreo JOGOS COOPERATIVOS 

 

I O objetivo dos jogos cooperativos é a colaboração com o outro; 

 

II Jogos cooperativos resgata cooperação, a solidariedade e a preocupação com o outro; 

isso nos ajuda a diminuir atitudes agressivas e a nos aproximar dos outros. 

 

III Existem diversas categorias de jogos cooperativos 

 

Marque a alternativa correta: 

 

A) (   )As três afirmativas são verdadeiras. 

B) (   )A afirmativa I e III são verdadeira,e a II é falsa. 
C) (   )AafirmativaII éverdadeira, e a IeIIIfalsa. 

D) (   )As tres afirmativas estão erradas. 

 

ATIVIDADE 2 – Descreva sobre Jogos Recreativos de Cooperação. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA  

7ª ETAPA 

PROBLEMAS ENVOLVENDO MÚLTIPLOS E DIVISORES 

MÁXIMO DIVISOR COMUM 

Máximo divisor comum (MDC} e o maior divisor comum entre os números envolvidos. 

Exemplo: 

Divisores de 20: 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 

Divisores comuns de 20 e 12: 1, 2 e 4. 

Note que o MDC entre 20 e 12 é o número 4. Agora, olha que interessante:os divisores 

comunsde 20 e 12 são também os divisores do pr6prio MDC entre esses números. 

Agora, vamos estudar dois métodos para encontrar o MDC de dois ou mais números. 

 Decomposição isolada em fatores primos: Neste caso, devemos decompor os 

números em fatores primos. O MDC entre eles será obtido através dos produtos 

dos fatores comuns encontrados, elevados aos menores expoentes com os quais 

apareceram. 

Para ilustrar esse método, vamos calcular o MDC entre os números 72 e 120. 

Fatorando de maneira completa os dois números, temos: 72 = 2 3 • 32 e 120 = 2 3 • 3 • 

5. O MDC será igual a: 23 • 3 = 24. 

 Decomposiçãosimultânea: Decompomos simultaneamente os números dados 

em fatores primos, destacando-se os fatores primos comuns aos númerose o 

MDC será o produto dos fatores primos destacados obtidos. 

Para ilustrar esse método, vamos calcular o MDC entre os números 72 e 120. 
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ATIVIDADES 1 – Glória separou os selos de sua coleção, primeiramente, de 12 em 12; em 

seguida, de 24 em 24, por último, de 36 em 36. Nas três ocasiões, sobraram sempre 7selos. 

Sabendo que o número de selos é maior que 300 e menor que 400, o numero de selos da 

coleção de Glória é igual a: 

a)(  ) 377 

b)(  ) 367  

c) (  ) 357       

d) (  ) 347           

e)(  ) 337 

 

ATIVIDADES 2 – Lucas ganhou uma lata cheia de bolas de gude, que se forem 

contadas de 18 em 18, 24 em 24 ou de 48 em 48 bolinhas, sempre sobrará 8 bolinhas . Se 

existem entre 400 a 500 bolinhas de gude na lata, quantas latinhas, que comportam 22 

bolinhas cada, seriam necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? 

 

 

ATIVIDADE 3 – Determine: 

a) os divisores naturais de 20.               b) os divisores naturais de 30. 

 

 

c) os divisores comuns de 20 e 30.      d) o MDC de 20 e 30. 

 

 

ATIVIDADE 4 – Determine, pela decomposição em fatores primos, o MDC de:  

a) 32 e 48.                               b) 70, 90 e 120. 

 

c) 198, 126 e 54.                     d) 28, 70 e 84. 

 

ATIVIDADE 5 – Um marceneiro tem duas tiras de madeira, uma com 120 centímetros 

de comprimento e outra com 180 centímetros, e deve corta-las em pedaços iguais para 

montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho 

possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA     
7ª ETAPA 

MÉTODO DE SEPARAÇÃO DE MISTURA 

A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura 
homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar 
métodos para separar diversas substâncias, tais como: o sal de cozinha da água do mar, 
os componentes do petróleo, as impurezas da água contaminada, etc. 

Para separar as substâncias presentes em uma mistura é preciso conhecer as 

características físicas e químicas das mesmas, como composição, densidade, tamanho 
e solubilidade dos componentes sólidos (capacidade de ser dissolvido pela água), 

temperatura de fusão e ebulição, quantidade de fases presentes na mistura, dentre 
outras. 

Métodos de separação de misturas homogêneas 

Em uma mistura homogênea temos dois componentes: o soluto (substâncias que 

podem se dissolver) e o solvente (substância que dissolve o soluto). A água é 

considerada o solvente universal, pois dissolve a maioria das substâncias. Como 

exemplo de mistura homogênea tem a água com açúcar. Neste sistema, os cristais de 

açúcar representam o soluto e a água, o solvente. 

 

 

 

 

 

Vaporização ou evaporação: Consiste em deixar a água da mistura (o solvente) 

evaporar pelo calor do sol, separando-a do soluto. Esse processo é utilizado nas salinas 

para separar o sal da água do mar. No processo de evaporação, o líquido se perde para 

a atmosfera, mas se quisermos obter o líquido novamente precisamos utilizar outro 

processo mais sofisticado: a destilação. 

Destilação simples: A destilação simples é usada para separar componentes de uma 

mistura de um líquido e um sólido dissolvido, como a mistura de água e sal. No processo 

de destilação simples usa-se um aparelho chamado destilador. A substância que entrar 
em ebulição primeiro produzirá vapor que passará por um tubo (condensador) resfriado 

externamente por uma corrente de água fria. O vapor se condensa, volta ao estado 
líquido e escorre até ser recolhido em um frasco. A outra substância fica no recipiente da 

fervura. 
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Representação esquemática de uma destilação simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Porque a água de uma solução é denominada solvente universal? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – O que é uma mistura homogênea? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 – Em uma solução de água e sal, indique o solvente e o soluto. 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 - Qual o método mais adequado se queremos separar uma mistura 

homogênea contendo água e sal, mas queremos obter ambos os componentes? 

(a) Filtração. 
(b)Centrifugação. 
(c) Decantação. 
(d) Destilação simples. 
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ENSINO RELIGIOSO 

7ª ETAPA 
 

RITUAIS RELIGIOSOS (ISLAMISMO) E RITUAIS FÚNEBRES 

 
CASAMENTO 

 
De acordo com a religião islâmica tanto o homem como a mulher têm o livre 

arbítrio na escolha de seus cônjuges. Cabe a família se possível ajudar e apenas 

sugerir um parceiro (a) ideal para ele ou para ela. 

Há um contrato escrito e o noivo deve pagar um dote que será destinado como um 

presente a noiva por todo o trabalho que a família teve em educar a moça e prepará- la 

para por sua livre e espontânea vontade assumir o matrimônio. 

O Corão permite que um homem tenha até quatro esposas, mas na prática 99% dos 

casamentos muçulmanos são monogâmicos. 

 
MORTE 

Quando um muçulmano morre, seu corpo deve passar por três lavagens, depois 

ser envolvido no ihram (mortalha) e levado então até a mesquita para as preces 

fúnebres. O corpo deve ser enterrado o quanto antes em respeito ao falecido. Assim, é 

deposto num túmulo simples marcado por um montículo de terra e direcionado a 

cidade sagrada de Meca. Os Muçulmanos só podem sepultar em cemitérios islâmicos. 

 
IMPORTANTE 

A religião é um assunto pessoal, entre a sua consciência, entre o seu espírito e 

o Criador. O que cabe aos seres humanos é respeitar a escolha de cada um. E o que 

cabe aos governos é garantir a liberdade de escolha das pessoas. 
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De acordo com o conteúdo explicativo na 7ª ETAPA, responda às questões 

abaixo. 

 
ATIVIDADE 1 - Escreva com suas palavras o que são rituais religiosos. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Que ritual acontece no nascimento de um muçulmano? Explique. 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - No casamento islã, por que o noivo deve pagar um dote a sua noiva? 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 - Para você, por que é importante o respeito e a tolerância aos rituais 

religiosos de pessoas que não comungam com a sua mesma fé? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ARTE 

7º ETAPA 
 

TEMA:  A MÚSICA 
 
 

Um dos principais elementos da nossa cultura é a música.Há 

indícios de que desde a pré-história já se produzia música, 

provavelmente como conseqüência da observação dos sons da 

natureza. É de cerca do ano de 

60.000 a.C. o vestígio de uma flauta de osso e de 3.000 a.C. a 

presença de liras e harpas na Mesopotâmia. A palavra música vem 

do grego mouseke, em homenagem as nove musas que eram as 

deusas da inspiração. 

 

A música, ao ser produzida e/ou reproduzida, é influenciada 

diretamente pela organização sociocultural e econômica local, 

contando ainda com as características climáticas e o acesso 

tecnológico que envolve toda a relação com a linguagem musical. A 

música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, 

atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música é uma 

linguagem local e global. 
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Leia o texto e responda: 

ATIVIDADE 1- Você considera a música importante? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2- Como surgiu a música? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3- Qual a origem da palavra música? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

8ª ETAPA 
 

TEMA: CRÔNICA 
 

 

A bola 
 O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a 
sua primeira bola do pai. (...) 
 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!”. Ou o que os garotos dizem 

hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois 
começou  a girar a bola, à procura de alguma coisa. 
 

— Como é que liga? – perguntou. 

— Como, como é que liga? Não se liga. 

O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 

— Não tem manual de instrução? 

O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os  
tempos são 
 decididamente outros. 

 

— Não precisa manual de instrução 

— O que é que ela faz? 

— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 

— O quê? 

— Controla, chuta... 

— Ah, então é uma bola. 

— Claro que é uma bola. 

— Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 

— Você pensou que fosse o quê? 

— Nada não... 
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Leia o texto para responder às questões a seguir. 
 

                           

ATIVIDADE 1 - Pela leitura do texto, compreende-se que 

 

A)  as expectativas do pai e do filho eram semelhantes em relação ao presente. 

 

 B) o filho ficou feliz, pois achou o presente incrível. 
 
C) o pai percebeu o prazer que o filho sentiu ao ganhar a bola. 

 
D) pai e filho possuíam diferentes expectativas em relação ao presente. 

 
 

ATIVIDADE 2 - No trecho: “— Nada não...” (l. 21), as reticências utilizadas no final da 

frase sugerem que 
 

 A) o garoto esperava um presente mais moderno. 

 
 B) o pai ficou contente com o presente dado. 

 

 C) o pai adivinhou o desejo do filho. 

 
 D) o garoto imaginava brincar de bola com os amigos. 

 
 

ATIVIDADE 3 - No trecho: “O garoto agradeceu [...] e disse ‘Legal!’ “(l. 3), a palavra 

destacada é um exmplo de linguagem 

 

 A) ecientífica. 

 
 B) formal. 

 
C) informal. 

 
D) jornalística. 
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GEOGRAFIA  

8ª ETAPA 
TEMA: OS CLIMAS DA TERRA 

 
Como vimos, os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores: a 
quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação de 
massas de ar, os fatores geográficos (como a altitude, a latitude, a maritimidade e 
continentalidade), as atividades humanas, a presença de determinada vegetação etc.  

Clima Equatorial 

O clima Equatorial ocorre nas proximidades da linha do Equador. Nessas áreas, a alta 
quantidade de radiação solar recebida e as altas temperaturas registradas durante todo 
o ano fazem com que haja maior evaporação, o que provoca aumento da umidade do ar 

e a abundância de chuvas ao longo de todo o ano. 

Clima Tropical 

O clima Tropical ocorre principalmente entre os trópicos, em áreas da África, da América 
Central, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. Costuma apresentar verão quente e 
chuvoso e inverno mais seco, com temperaturas amenas. Nesse tipo de clima, há 

variações na umidade em função da continentalidade e da aritimidade. 

Clima Subtropical 

O clima Subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul e em parte da 

Ásia. Esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e 
temperatura média anual inferior a 18°C. As estações do ano são bem demarcadas: 
verão quente e inverno frio, com ocorrência ocasional de geadas e neve.Clima 
Temperado é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. 

As estações do ano são bem definidas, com temperaturas entre -3°C e 18°C. Esse clima 
ocorre em grande parte do continente europeu e em parte da América do Norte, da 
América do Sul, da Ásia e da Oceania. O clima Temperado Oceânico é típico das 
áreas próximas ao litoral, que recebem umidade do oceano. Apresenta médias 
pluviométricas anuais de 2 000 mm e temperaturas amenas. No interior dos continentes, 
encontramos o clima Temperado Continental, com verões quentes e invernos rigorosos. 
A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, apresenta clima Temperado, com verões 
quentes e invernos muito frios. 

Clima Mediterrâneo 

O clima Mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade, pelos 
verões quentes e secos e pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. É 
propício à agricultura, favorecendo alguns tipos de cultivo, como o de azeitonas. Esse 
tipo de clima ocorre principalmente no sul da Europa e norte da África, mas pode ser 
encontrado também no sul do continente africano, na costa oeste dos Estados Unidos e 

no sul da Austrália. 

Clima Semiárido 
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A principal característica do clima Semiárido é a precipitação baixa e mal distribuída ao 
longo do ano. As temperaturas são variáveis: altas na Zona Tropical e mais baixas nas 
Zonas Temperadas. As áreas semiáridas da Ásia Central, do Canadá e do sul da 
América do Sul (Patagônia) também apresentam baixas temperaturas. 

Clima Desértico 

No clima Desértico, as chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade do ar 
contribui para a formação de desertos, que pode m ser quentes, como o Deserto do 
Saara, na África, ou frios, como o Deserto do Atacama, no Chile.Nos desertos quentes, a 
amplitude térmica (diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia) diária é 
grande, e a vida de plantas, animais e seres humanos se adapta a tais condições. 

Clima Frio 

O clima Frio é característico de áreas de alta latitude, próximas ao Círculo Polar Ártico. 
Esse tipo de clima, que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresenta 
temperaturas baixas na maior parte do ano, com invernos longos e rigorosos e 
precipitação de neve. Já os verões são curtos e marcados por temperaturas amenas. 

 
ATIVIDADE 01 – Quantos tipos de clima foram apresentados ao longo do texto? De 

que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02 – Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos 

de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontrados. 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03 – A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, 

influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isso 
acontece. 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 04 – Cite os principais tipos de climas predominantes nas 
regiões do Brasil (Por regiões). 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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LÍNGUA INGLESA 

8ª ETAPA 

TEMA: BASIC DIALOGUES 

 
Essa semana vamos estudar diálogos em inglês. 

 
ACTIVITIES 

Imagine que alguns colegas novos chegaram na escola. Dois deles vieram de outros 
países e só falam inglês. Leia o diálogo abaixo, em que eles se apresentam: 

 
Jafari- Hello. How are you? 

Dany Hi. I’m fine, and you? What’s your name? 

Jafari- Hi, I’m good too. My name is Jafari. And yours? 

Dany - My name is Dany. Where are you from? 

Jafari- I`m from South Africa. 

Dany - Nice to meet you my friend. I am American, from U.S.A. 

Jafari- Oh, it’s great! nice to meet you too. 

Dany - thanks! See you! 

Jafari- Bye, bye! 

 
ATIVIDADE 1 - Retire do texto acima e copie os greetings (saudações), que Dany e 

Jafari usam para se despedir. Depois escreva-as em português: 

 
Dany    
 

 

Jafari    
 

 

ATIVIDADE 2 - O que podemos entender quando Dany diz: “Nice to meet you my 

friend.” Marque a alternativa correta: 

 
a) (   ) Até logo meu amigo. 

 
b) (   ) Você não é mais meu amigo. 

 
c) (   ) Prazer em conhecer você meu amigo. 

 
d) (   ) Bons sonhos meu amigo. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

 

ATIVIDADE 3 - Esses são Dany e Jafari. Como ela perguntou a Jafari qual o 

nome dele? Escreva em inglês dentro do balão. 

 

 
Disponível em: <https://publicdomainvectors.org/photos/1536261375.png> Acesso em: 16 abr. 2021. 

 

ATIVIDADE 4 - Where is Jafari from? De onde Jafari é? Marque um (X) na 

resposta correta: 

 
a) (   ) BRAZIL 

b) (   ) UNITED STATES 

c) (   ) SPAIN 

d) (   ) SOUTH AFRICA 

 

 

ATIVIDADE 5 - No Brasil e em todo o mundo, pessoas se mudam e migram para 

diferentes lugares. Algumas mudam por necessidade, por estarem passando alguma 
dificuldade no seu país de origem. Imagine que Jafari ou Dany são refugiados, e 
usando o vocabulário que você aprendeu, escreva um diálogo dando boas-vindas 
para esses novos colegas. 
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HISTÓRIA 

8ª ETAPA 

TEMA : Grécia Antiga 

 É a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. 
Quando falamos em Grécia Antiga não estamos nos referindo a um país unificado e 
sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas 
leis. Muitas delas eram até inimigas entre si como foi o caso de Atenas e Esparta. 
Atualmente a Grécia é um país localizado na Europa. 

 Política -No Período Clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude 

desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura, etc. Com isso, 
acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem-comum. 
Estava lançada, assim, a democracia. A democracia era o governo exercido pelo 
povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram 
considerados deuses, como foi o caso do Egito dos Faraós. A democracia 
desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham 
oportunidade de discutir questões políticas em praça pública.  

Sociedade- Cada polis tinha sua própria organização social e algumas, como 

Atenas, admitiam a escravidão, por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta, tinha 
poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo 
espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. 
Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só 
era cidadão quem nascia na cidade e por isso, os estrangeiros não podiam participar 
das decisões políticas da polis.  

Economia - A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura 

e no comércio. Os gregos faziam produtos em coro, metal e tecidos. Estes davam 
muito trabalho, pois todas as etapas de produção - desde a fiação até o tingimento - 
eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto 
somavam-se à criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as 
cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo e afetava toda sociedade grega. Para 
realizar as trocas comerciais se usava a moeda "dracma". Havia tanto o pequeno 
comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande 
comerciante, que possuía barcos que faziam toda rota do Mediterrâneo. 

Religião - A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de 

vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o 
panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa 
como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à 
sociedade, e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também 
interferiam na vida cotidiana. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual 
atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em 
transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como essa 
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era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao 
cliente. 

 Cultura -A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a 

música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que 
viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham 
seu espaço cênico (chamado orquestra) onde eram encenadas as tragédias e 
comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos 
religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última 
era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes 
faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes 
polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. 

ATIVIDADE 1 -Onde está localizada a Grécia? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Explique o que é democracia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 - Quais são as duas cidades gregas citadas no texto? 

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 - Explique a frase: “Os deuses também interferiam na vida 

cotidiana” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE5 - Quais instrumentos musicais eram mais utilizados pelos gregos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FISÍCA 

8ª  ETAPA 

TEMA: JOGOS 
 

Jogos recreativos de cooperação 

 

Em todas as competições coletivas, existe a necessidade da cooperação. Por isso, é 

importante entendermos o que é um jogo cooperativo; este pode ser o principal 

objetivo do jogo (chamado jogo cooperativo), ou a cooperação pode estar presente, 

com menor ênfase, em um jogo competitivo. 

O objetivo dos jogos cooperativos é a colaboração com o outro. Nesse tipo de jogo, 

normalmente, não há exclusão de quem perdeu ou errou, pois o objetivo é a 

aproximação das pessoas. 

Ao contrário do que possamos pensar, os jogos cooperativos não são uma invenção 

atual; sua essência sempre esteve nas manifestações tribais, em que os integrantes 

se uniam para celebrar a vida. 

Assim, ao propormos esses jogos, estamos resgatando a cooperação, a 

solidariedade e a preocupação com o outro; isso nos ajuda a diminuir atitudes 

agressivas e a nos aproximar dos outros. 

Existem várias diferenças entre jogos competitivos e jogos cooperativos. É 

importante saber que não há nada de errado em competir e também que um tipo de 

jogo não é melhor que outro; contudo, para desenvolver hábitos de solidariedade 

para com o outro, nada melhor que participar de atividades cooperativas. 

As regras também se aplicam aos jogos cooperativos. A principal delas é que 

devemos sempre considerar o outro e compartilhar suas dificuldades; caso contrário, 

transforma-se rapidamente em um jogo competitivo. 

Tipo e exemplos de jogos cooperativos 

Existem diversas categorias de jogos cooperativos. A seguir, temos a descrição de 

três delas. 

Jogos cooperativos sem perdedores: 

todos os participantes vencem. Exemplo: brincadeira na qual cada participante 

recebe uma folha de jornal, colocada no chão e fica em cima dela.Os participantes 

se movimentam pelo espaço em que se desenvolve a brincadeira e, ao comando do 

guia, devem pisar em cima de uma folha de jornal; entretanto, elas são retiradas 

uma a uma e os participantes devem cooperar para que todos tenham um espaço na 

folha para pisar. A brincadeira segue até se ter apenas uma folha. 
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Jogos cooperativos de inversão 

São jogos em equipes, mas o resultado depende da participação e do esforço 

coletivo. 

Exemplo: num jogo recreativo de futsal, sempre que um participante marcar gol, 

passará a fazer parte da equipe contrária à sua. Dessa forma, com o desenrolar do 

jogo não se tem mais a formação inicial das equipes e, portanto, não há apenas uma 

equipe vencedora. 

Jogos cooperativos de resultado coletivo 

Também são jogos que envolvem equipes, com o objetivo de desviar a atenção do 

resultado para o desenrolar do jogo propriamente dito. Exemplo: como um jogo de 

voleibol, porém, toda vez que o jogador passar a bola para o campo contrário ao 

seu, ele muda de equipe; ou seja, há uma mistura constante dos participantes e o 

objetivo é focado em não deixar a bola cair. 

 

 

ATIVIDADE 1– Leia as afirmativas a seguir sobre JOGOS COOPERATIVOS 

 

I O objetivo dos jogos cooperativos é a colaboração com o outro; 

 

II Jogos cooperativos resgata cooperação, a solidariedade e a preocupação com o 

outro; isso nos ajuda a diminuir atitudes agressivas e a nos aproximar dos outros. 

 

III Existem diversas categorias de jogos cooperativos 

 

Marque a alternativa correta: 

 

A) (   )As três afirmativas são verdadeiras. 

B) (   )A afirmativa I e  III são verdadeira, e  a II é falsa. 
C) (   )A afirmativa II é verdadeira, e a I e IIIf alsa. 

D) (   )As tres afirmativas estão erradas. 

 

 

ATIVIDADE 2 – Descreva sobre JOGOS RECREATIVOS DE COOPERAÇÃO. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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5 

MATEMÁTICA  

8ª ETAPA 

FRAÇÕES 

Em diversas situações, precisamos representar um pedaço, uma parte de um 
todo. Para isso, usamos os números no formato fracionários. Observe a 
situação a seguir. 
Suponhamos que Roni tem uma barrinha de chocolate dividida em 5 partes 
iguais. 

Assim sendo, a barrinha toda e um inteiro e 
cada uma das 5 partes em que ficar dividida 

será representada pelo número  fracionário . 

 
Agora, suponha que, desses cinco pedaços, Ronize comeu 3. A fração que 
representa a quantidade dechocolate que ela comeu será: o número 5 é o 
denominador, parte inferior da fração que indica em quantas partes iguais à 
unidade foi dividida. O número 3 é o numerador, parte superior da fração que 

indica quantas dessas partes foi considerada para análise. 

 

SIMPLIFICAÇÃO DE FRAÇÕES 

Quando e possível dividir os termos de uma fração por um número diferente de 0 e de 
1, obtemos uma fração equivalente cujos termos são números menores que os da 
outra fração. Esse procedimento e chamado simplificação de fração. Observe o 
exemplo a seguir.A última fração é chamada de fração irredutível, pois não pode ser 
mais simplificada. Em outras palavras, o MDC entre o numerador e o denominador é 
igual a 1. 

Frações com denominador menor que 10: Lemos o numerador seguido da 
palavra meio (s), terço(s), quarto(s), quinto (s), sexto(s), sétimo(s), oitavo(s) 
ou nono(s), dependendo do valor do denominador. 

Exemplos:  

Três quintos. 

Frações com denominador 10, 100 ou 1 000: Quando o denominador e 10 
100 ou 1 000 lemos o numerador seguido da palavra decimo (s), 
centésimo(s) ou milésimo(s), respectivamente. 

Exemplos:  

Três centesimos. 

Nas demais situações, lemos o numerador e, em seguida, o denominador 
com o acréscimo da palavra avos. Avos significa "divisão em partes iguais". 

Exemplos:  

Três onze avos. 

O OUE FAZER? 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 
Secretaria Municipal De Educação 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 1 – Observe a figura abaixo e responda. 

a) Em quantas partes foi dividido o inteiro? 

b) Cada parte representa que fração do inteiro?  

c) Foram coloridas quantas partes? 

c) Foram coloridas quantas partes? 

d) Que fração representa a parte colorida da figura? 

e) Que fração representa a parte não colorida da figura?  

 

ATIVIDADES 2 – No dia 20 de junho de 2009, foi publicada uma matéria no 

jornal Estado de Minas com o seguinte título: "Mineirão terá energia solar para a 

Copa de 2014." A instalação do equipamento para aproveitar a energiasolar 

levara dois anos para ser concluída  e, além do estádio e do ginásio do 

Mineirinho , a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a 

um total de 2.000 casas. Se um bairro próximo ao Mineirão possuir 5 500 casas, 

a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que 

poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não 

atendidas é: 

a) (   ) 2/55              b) (  ) 2/7    c) (   ) 4/11              d) (   ) 4/7 

 

ATIVIDADES 3 – Ao lermos uma fração devemos tomar diversos cuidados. A 

leitura do numerador e simplese a leitura do denominador segue diversas 

etapas. Como exemplos, podemos citar: terços, oitavos, décimos e doze avos. 

Identifique a alternativa em que a leitura não está correta. 

a) (  ) 5/7"cinco sétimos"                     b) (  ) 3/100"três centésimos”   

c)(  ) 4/9"quatrononos”                        d) (  ) 1/13 “um décimoterceiro". 

 

ATIVIDADES 4 – Nas construções prediais são utilizados tubas de diferentes 

medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo 

seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubas, com 

medidas em polegada, são os tubas de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas 

medidas em ordem crescente, encontramos: 

a) (  ) 1/2, 3/8, 5/ 4      b) (  ) 1/2, 5/4, 3/8      c) (  ) 3/8, 1/ 2, 5/4        d) (  )3/8, 5/4, 1/2  

Frações com numeradores 

iguais 

Quando duas frações possuem o mesmo numerador, a maior e 

a que tem o menor denominador. 

Frações 

iguais 

 denominadores Quando comparamos frações de denominadores iguais, a 

maior fração é a que apresenta o maior numerador. 

Frações  denominadores 

diferentes. 

O primeiro passo e reduzir as frações ao mesmo denominador. 

Depois que todas possuem o mesmo denominador, basta 

comparar os numeradores. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

8ª ETAPA 

SEPARAÇÃO DE MISTURAS HETEROGÊNEAS 

Decantação: Método utilizado para separar uma mistura através da diferença de 

densidade. A mistura de água e areia em um frasco pode ser separada dessa forma, 
pois se deixarmos o material descansar, a fração mais densa (areia) fica no fundo do 

recipiente, isto é, decanta, e a mais leve (água) fica acima. Em seguida pode-se usar 
um sifão para transferir a água para outro frasco. A decantação é um dos métodos 

utilizados nas estações de tratamento de água. 

Podemos separar diferentes líquidos com densidades diferentes, como água e óleo 
usando o funil de decantação. Após a decantação, abre-se a torneira para o líquido 

mais denso descer para outro recipiente. 

Catação: É um método simples de separação de mistura heterogênea de 

componentes sólidos utilizando as mãos ou pinça. Na triagem de resíduos sólidos, a 
catação é essencial para a separação de papéis, plásticos, metais, etc. Esse método 
também é utilizado na cozinha para a catação de pedras e impurezas no feijão. 

Peneiração: Método muito utilizado por pedreiros nas construções. Usa-se a 

peneira para separar areia fina da areia grossa, das pedras e de outros 
componentes de tamanhos diferentes. 

Dissolução fracionada é um método utilizado quando apenas um dos 

componentes da mistura heterogênea é solúvel em água. Podemos exemplificar com 

a mistura de areia e sal, pois apenas o sal dissolve na água. 

Após a dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a 

filtração ou a destilação. 

Filtração: é um processo utilizado para separar mistura sólido-líquido, em que o 

sólido é insolúvel em água ou outro solvente. Podemos exemplificar com a coação 

de café usando um filtro de papel ou tecido. Outro exemplo é o filtro de barro 

utilizado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. A vela do 

filtro retém as partículas maiores (como partículas de solo ou certos microrganismos) 

e deixa passar a água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. No 

laboratório de pesquisa, esse método é muito utilizado para filtrar impurezas. 
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ATIVIDADE 1 – Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na 

areia. As pessoas recuperaram o sal realizando, sucessivamente, as operações de: 

(a) dissolução, filtração, evaporação. 

(b) fusão, decantação, sublimação. 

(c) liquefação, filtração, vaporização. 

(d) adição de água, destilação 

ATIVIDADE 2 – Relacione o método de separação de misturas com a propriedade 

utilizada no processo de separação. 

I. Decantação     A. Solubilidade 
II. Destilação     B. Densidade 
III. Extração por solvente    C. Temperatura de ebulição 
 
 

ATIVIDADE 3 – Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de 

escolher feijão. Pequenas sujeiras, como grãos que não se desenvolveram, restos 
de solo e pedaços de cascas de feijão precisavam ser retirados antes do cozimento. 
Responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique a 
sua resposta. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Analise as afirmativas a seguir e julque-as em verdadeiras( V ) ou 

falsas( F ). 

(   ) Na filtração o sólido e o líquido  são separados pela diferença do tamanho das 

partículas. 

(   ) Método utilizado quando apenas um dos componentes da mistura heterogênea é 
solúvel em água é conhecido como decantação. 

(   ) Catação é um método muito comum usado no dia a dia,  como separar 
impurezas sólidas no feijão. 

(   ) Misturas heterogêneas ocorrem toda vez que apresentam duas ou  mais fases. 

(   ) Em uma mistura homogênea temos dois componentes: o soluto e o solvente. 
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ENSINO RELIGIOSO 

8ª ETAPA 
RITUAIS FÚNEBRES 

 

O momento da morte de um ente querido é muito 

doloroso. No entanto, assim como cada pessoa reage de 

uma forma diferente, as religiões possuem cada uma  um 

ritual fúnebre próprio. As diferenças nos atos refletem as 

características das  

denominações, que podem ser seguidos à risca ou com pequenas adaptações 

durante as homenagens ao ente que partiu. 
 

Como são os rituais fúnebres em cada religião? 

Como dissemos, cada religião lida com a morte e despedida de um ente querido de 

uma forma diferente. Portanto confira como são os rituais fúnebres em algumas 

religiões. 

CATOLICISMO 

 
No catolicismo, o velório e o enterro são realizados em períodos muito próximos, 

com um intervalo, em geral, de 24 horas após a confirmação da morte. Durante o 

velório, são colocados: incensos (simbolizam a veneração), água (relembra o 

batismo) e velas (a vida que vai se esvaindo). Nesse período, são realizadas 

orações por amigos e parentes. O luto é algo comum entre os adeptos do 

catolicismo e roupas pretas são usadas durante a despedida de forma a simbolizar 

a dor da perda.”. 

PROTESTANTISMO 

Como nasceu do Catolicismo, o Protestantismo realiza os rituais fúnebres 

de forma muito parecida que o de sua “criadora”. Nele são realizadas cerimônias 

religiosas para a despedida. No entanto, nesse momento são utilizadas apenas 

flores para que se homenageie aquele que se foi. Não há crucifixos, velas ou 

incensos, como na Igreja Católica, tornando a despedida mais singela para a 

religião em questão. 

JUDAÍSMO 

Como o Judaísmo crê que a morte atinge a 

todos, independentemente de sua riqueza, os ritos 

fúnebres deixam essa crença muito clara por meio de 
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seus passos. No primeiro deles, o corpo é lavado por 

membros da comunidade, para que volte purificado, da 

mesma forma como estava quando nasceu.  

Depois, é colocada uma túnica branca, para que o velório seja realizado. Antes do 

funeral, familiares do falecido rasgam suas roupas, representando o luto por aquele 

que partiu. 

CANDOMBLÉ 

No candomblé, os rituais fúnebres não acontecem em um único local. O 

primeiro deles, que é a preparação para que o espírito deixe o corpo, acontece na 

casa de um pai de santo. Depois é realizado o velório, com cânticos para que os 

ancestrais do falecido recebam seu espírito. Ao final, o corpo é sepultado. Mas, 

quando um pai ou mãe de santo morrem, essa cerimônia dura aproximadamente 

sete dias. 

REFLETINDO 

Independentemente da denominação religiosa e da forma como são 

praticados, os rituais fúnebres têm como principal motivação aliviar a dor 

provocada pela perda daquela pessoa. Por mais esclarecidos que sejamos, é 

muito difícil compreender o porquê da morte, principalmente quando ela acontece 

de forma precoce ou inesperada. Por isso, rituais fúnebres são importantes. Essas 

práticas aliviam a dor dos que ficam, e dão a sensação de que o espírito daquele 

que se foi será bem recebido em sua “jornada além da vida”. 

 
ATIVIDADE 1 - Qual a finalidade dos rituais fúnebres ocorridos em todas as 
religiões? 
 

 

ATIVIDADE 2 - Que diferenças podem ser identificadas nos rituais fúnebres 

dos católicos e protestantes? 

 

 

ATIVIDADE 3 - Você acredita que os rituais fúnebres ajudam os enlutados durante 

a morte de um familiar ou amigo? Por quê? 

 

 

ATIVIDADE 4 - A morte continua sendo o maior mistério da humanidade e as 

religiões tentam explicar esse episódio de dor e tristeza. Para você, o que 

acontece quando as pessoas morrem? 
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ARTE 

8º ETAPA 
 

TEMA: GÊNEROS MUSICAIS BRASILEIROS 
 
Os gêneros musicais brasileiros expressam a multiplicidade cultural existente no 

país. Essa diversidade pode ser observada tanto pela quantidade de ritmos e estilos 

musicais, quanto pelas características específicas que cada um deles possui. A 

música brasileira apresenta elementos que remontam às contribuições oferecidas 

pelos diferentes povos que participaram da construção da identidade cultural 

brasileira 

 

 

OS ESTILOS 
MUSICAIS 

 
Esses são alguns dos gêneros musicais brasileiros mais populares no país: 

 
Choro : Esse gênero musical tem origem no século XIX no Rio de Janeiro. 

Também conhecido como chorinho, trata-se de um estilo musical 

tipicamente instrumental. Trata-se de um estilo musical alegre, que abusa 

de instrumentos como a flauta, o cavaquinho, o padeiro, o violão e o 

bandolim. 

Samba : Esse é um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em 

todo o mundo. Isso se deve, principalmente, pela projeção internacional que 

possuem o carnaval. O ritmo descendente do Lundu possui diversas 

variações, como o samba canção, o samba de breque, o samba rock, o 

samba reggae e o samba de roda. 

Bossa Nova: A Bossa Nova surge nos anos finais da década de 1950 como uma forma de 

cantar o samba própria dos bairros de luxo do Rio de Janeiro 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/identidade-cultural
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/identidade-cultural
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/samba-de-roda
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/bossa-nova
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Contudo, ao longo do tempo ela incorpora elementos do jazz e adquire contornos 

que possibilitam lhe classificar como o gênero musical próprio. 

É caracterizado pela maior integração entre melodia, harmonia e ritmo. 

Trata-se de um gênero musical refinado, que é tocado nos restaurantes e festas 

da classe média carioca. 

MPB :A MPB (Música Popular Brasileira), por sua vez, surge como 

desdobramento da Bossa Nova, mas apresenta influência de diversos outros 

estilos musicais. A partir do Golpe Militar de 1964, ela adquire um caráter de 

contestação da estrutura política imposta pela ditadura. 

Forró: O forró é um dos gêneros musicais brasileiros mais importantes para a 

cultura do Nordeste. A migração dos nordestinos em busca de melhores 

condições de vida fez com que o estilo se espalhasse por todo o país. A 

zabumba, o triângulo e a sanfona são os principais instrumentos usados nesse 

estilo de música, que pode ser classificado em xote, baião e xaxado. 

Sertanejo : Esse é o gênero musical característico da região Centro-Oeste. Ele 

surge nos anos 1910 com composições feitas por artistas do campo e da cidade 

grande. Atualmente, esse estilo musical possui algumas segmentações, como 

sertanejo universitário, raiz e romântico. 

 
Leia o texto e responda as questões a seguir: 

 

ATIVIDADE 1- Quais são os gêneros musicais abordados no texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE – Em sua opinião qual o gênero musical que você mais gosta? 

Explique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/musica-popular-brasileira
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/cultura-do-nordeste
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regiao-centrooeste
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