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                              ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PAIS E ALUNOS 

O caderno de atividades n.4 deverá ser desenvolvido por um período de 20 dias de 

aulas e os exercícios deverão ser encaminhados por meio dos grupos já 

disponibilizados (whats app, google classroom ou e-mail) para correção pelos 

professores, conforme os alunos forem realizando. Quando o caderno for finalizado, 

solicitamos que o entreguem na escola para arquivamento. 

Caderno de atividades 4  
 
 

 

Quantitativo de h/a por componente curricular para o período previsto:  
 
 

Língua Portuguesa: 16 h/a                          Arte: 04 h/a 
Matemática: 20 h/a Ed. Física: 08  h/a 
História: 08 h/a                                     Língua Inglesa:  08 h/a 

          Geografia: 08 h/a    
          Ciências: 08 h/a 

 
           
 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 

CAMPO GRANDE: __________/__________/ 2020 

ALUNO(A): _______________________________________________ 

6° ANO - TURMA:___ 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

 

Diversos fatos ocorrem todos os dias no mundo, e alguns deles tornam-se 

conhecidos pelo público ao serem veiculados em jornais impressos e virtuais. O 

gênero textual que apresenta os fatos em jornais é a notícia. 

 

ATIVIDADE 1 

 

a) Você costuma ler ou ouvir notícias? Se sim, onde as lê ou ouve? 

 

 

b) Em sua opinião, o que é necessário para um acontecimento, um fato, transformar-se em 

notícia? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Quais informações básicas a notícia deve ter? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Levante hipóteses sobre o motivo de as notícias serem, muitas vezes, acompanhadas 

de fotografias ou de ilustrações. 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Se você fosse jornalista, que tipo de fatos escolheria para transformar em notícias? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 2 

Leia a tira a seguir:

 
a) Na tirinha uma notícia é citada, qual é? 

_____________________________________________________________________ 
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b) Nessa tirinha cada personagem comenta o que lê no jornal. Cite ao menos 2 seções de 

jornal que você conheça. 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 

O que seria do mundo atual se ninguém escrevesse e publicasse notícias? 

Ficaríamos sem conhecer fatos que ocorrem um pouco mais distantes de nosso dia a dia. 

Provavelmente, não teríamos conhecimento, por exemplo, onde, quando e por que 

aconteceu determinado fato. 

 

Leia a notícia abaixo e faça o que se pede: 

“Ciclone bomba” pode trazer vendaval de até 100 km/h para 54 municípios do MS 

A instabilidade abre espaço para queda acentuada nas temperaturas do Estado, a partir de 

amanhã.  

 

Velocidade dos ventos mexeu com árvores no Bairro Jardim dos Estados, em Campo 
Grande. (Foto: Kisie Ainoã) 
Passagem de “ciclone bomba” ao longo desta terça-feira deixa do Estado em alerta para 
vendavais em 54 municípios, na região Centro-sul de Mato Grosso do Sul. A população 
deve se preparar para ventos entre 60 km/h e 100 km/h com risco de queda de árvores, 
destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. 

IN
TE

N
Ç

Ã
O

 P
R

IN
C

IP
A

L •INFORMAR O LEITOR 
SOBRE FATOS NOVOS, 
ACONTECIMENTOS 
RECENTES , DE 
INTERESSE PÚBLICO. 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

•TÍTULO OU MANCHETE 

•SUBTÍTULO 

•PODE CONTER 
IMAGEM E LEGENDA 

•CORPO DA 
NOTÍCIA,LIDE(O 
QUÊ,QUEM, 
QUANDO,ONDE)  E 
RESPONDENDO A 
OUTRAS 
PERGUNTAS(COMO E 
POR QUÊ) 

•FONTE 
LI

N
G

U
A

G
EM

 

•OBJETIVA  E FORMAL -
EVITANDO EMISSSÃO 
DE OPINIÃO. 

•VOCABULÁRIO 
RELACIONADO AO 
ASSUNTO. 

•NO TÍTULO VERBOS 
GERALMENTE NO 
PRESENTE. 
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O alerta foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em decorrência de 
frente fria que se aproxima do sul do Estado e leva a intensificação dos ventos, além de 
pancadas de chuva isoladas, no decorrer da tarde, início da noite. 
A previsão é de rajadas de vento ao longo do dia e mudanças no tempo a partir de amanhã 
com o aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas nas próximas 
48 horas. Após a passagem do “ciclone bomba”, o destaque será a forte massa de ar frio 
que resultará em queda acentuada nas temperaturas no Estado. 
 “Ciclone bomba” - Os ventos têm origem na formação de uma nova onda frontal com 
ciclone extratropical posicionado ao litoral do Rio Grande do Sul, favorecendo a ocorrência 
de rajadas de vento. A formação deste ciclone é conhecida pelos meteorologistas como 
“ciclone bomba” e ocorre quando a pressão atmosférica no centro do ciclone cai de forma 
significativa num período de 24 horas. 
Conforme o Cemtec, apesar do nome assustador, é um fenômeno comum causador de 
vento como qualquer ciclone. 
Em virtude disto, o Inmet emitiu alerta para os seguintes municípios: Amambai, Anastácio, 
Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, 
Bataguassu, Batayporã,Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, 
Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti,  Douradina, Dourados, 
Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, 
Itaporã,Itaquiraí, Ivinhema, Japorã,   Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã 
,Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do 
Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, 
Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina 
Adaptado-Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/ciclone-
bomba-pode-trazer-vendaval-de-ate-100-km-h-para-54-municipios-do-ms acesso em : 30 
de junho.2020. 
                                                                                        
a) As notícias geralmente têm o objetivo de relatar acontecimentos recentes, que 

despertam interesse do público a que se destinam. Por que a notícia lida é interessante 

aos leitores em geral? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b)  Qual é o fato noticiado? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) No quadro a seguir, estão relacionadas perguntas que ajudam a identificar as 

informações contidas no primeiro parágrafo da notícia, Releia-o para completar o quadro 

com as informações pedidas, de acordo com as perguntas: 

O que aconteceu? (o fato)  

Onde aconteceu? ( o local)  

Quando aconteceu? ( o tempo)  

Quem?( os participantes)  

 

d) As respostas das perguntas  anteriores compõem o lide [lead em inglês] da notícia. 

Sabendo que o “lide” é a parte mais importante da notícia, localizado no primeiro 

parágrafo, de acordo com seu entendimento, quais são as informações  básicas que o 

compõem? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Reflita: Se o leitor interrompesse a leitura da notícia após ler apenas o lide, deixaria de 

ter informações essenciais para a compreensão do fato noticiado? Justifique sua resposta. 

https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/ciclone-bomba-pode-trazer-vendaval-de-ate-100-km-h-para-54-municipios-do-ms
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/ciclone-bomba-pode-trazer-vendaval-de-ate-100-km-h-para-54-municipios-do-ms


8 
 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lide. Em geral, ele é a abertura do 
texto e apresenta resumidamente as informações que serão desenvolvidas no corpo da 
notícia. Uma de suas funções é prender a atenção do leitor para que ele leia a notícia 
completa nos parágrafos seguintes. 
 

ATIVIDADE 4 

Observe a imagem, a legenda e o título que compõem a notícia do jornal. 

“Ciclone bomba” pode trazer vendaval de até 100 km/h para 54 municípios do 

                                                                    TÍTULO   

A instabilidade abre espaço para queda acentuada nas temperaturas do Estado, a partir de 

amanhã 

                                                                                                                                                                         

SUBTÍTULO 

                                                    
IMAGEM 

Velocidade dos ventos mexeram com árvores no Bairro Jardim dos Estados, em Campo 

Grande (Foto: Kisie Ainoã) 

                                                                                                                                  

LEGENDA 

a) Compare o título e subtítulo, qual das duas informações lhe parece mais atraente e 
capaz de despertar o interesse do leitor? Por quê? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
b) Considere o uso recursos gráficos. No título qual recurso foi usado para destacá-lo? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
c) Observe a imagem, podemos afirmar que ela está de acordo com o título da notícia. 
Quais elementos confirmam essa afirmativa? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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d) Sabemos que a legenda de uma imagem serve para descrevê-la, complementá-la e, 
entre outras atribuições, para chamar a atenção aos detalhes. Na legenda da imagem 
acima, qual função ela possui?  
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 5 

Imagine que é um jornalista e precise publicar notícias. Observe as imagens e atribua um 

título(manchete) e legenda de imagem coerentes e criativos. Siga ao modelo: 

MODELO: 

TÍTULO: Começa neste sábado a 3ª fase de vacinação contra gripe em MS   

                                       
LEGENDA: Vacinação de criança em unidade de saúde de MS      
 
                                         

    a)                     b)  

 

 

     c)                                                                d)                          

                                                                        

                                                     

  ATIVIDADE 6                 

Aluno de MS ganha segundo lugar em competição nacional de Língua Portuguesa 

 

Nicolas dos Santos Sá e a professora Elaine Darnizo concorreram na categoria de crônica 
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                                                  Nicolas durante a premiação 
 
Representando Mato Grosso do Sul, o aluno Nicolas dos Santos Sá e a professora Elaine 
Darnizo foram premiados em segundo lugar na Olimpíada de Língua Portuguesa. As 
medalhas foram entregues na terça-feira (10), em São Paulo. 
O garoto cursa o 8º ano na escola municipal “Imaculada Conceição” em Campo Grande. A 
medalha de prata foi conquistada com a crônica “Manoel e o vendedor de bugigangas”. 
Nicolas e Elaine foram os únicos representantes de MS a participarem da final, que 
contava com 38 concorrentes na categoria de crônicas. A dupla já havia viajado para a 
capital paulista em outubro deste ano, quando foi selecionada para a semifinal do 
concurso. Na viagem anterior, aluno e professora participaram de passeios culturais, 
palestras e oficinas de produção de texto. 
Olimpíada de Língua Portuguesa 
A competição é organizada pelo Ministério da Educação em parceria com o Itaú Social, é 
coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec). Em 2019, a Olimpíada teve a participação de mais de 34 mil 
escolas e 65 mil professores da rede pública estadual e 4.740 das redes municipais. 
Foram pelo menos 171 mil estudantes inscritos em cinco  categorias: poema (5º ano), 
memórias literárias (6º e 7º),  crônica (8º e 9º), documentário (1º e 2º ano do Ensino Médio) 
e artigo de opinião (3º ano do Ensino Médio). 
Disponível em: https://www.opantaneiro.com.br/educacao/aluno-de-ms-ganha-segundo-
lugar-em-competicao-nacional-de-lingua/153862/ acesso em 30 de junho.2020. 
 
a) Transcreva o título ( manchete) da notícia lida. 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Leia o lide e responda: 
b) Qual é o fato noticiado? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
c) Quando aconteceu o fato? 
_____________________________________________________________________ 
d) Onde aconteceu o fato? 
_____________________________________________________________________ 
e) Ao final do texto jornalístico, geralmente, vemos a fonte da publicação. Qual é a fonte da 
notícia lida? 
_____________________________________________________________________ 
f) Encontre no texto, e transcreva, uma frase que cause interesse pela leitura da notícia. 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
ATIVIDADE 7 

ORTOGRAFIA 

a) Complete as frases com uma das palavras do quadro. 

FALO DAR ESQUECI APARECE OBRIGADO 

https://www.opantaneiro.com.br/educacao/aluno-de-ms-ganha-segundo-lugar-em-competicao-nacional-de-lingua/153862/
https://www.opantaneiro.com.br/educacao/aluno-de-ms-ganha-segundo-lugar-em-competicao-nacional-de-lingua/153862/
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FALOU DÁ ESQUECE APARECI OBRIGADA 

 

a) ____________disse a menina à professora pelas orientações que recebeu. 

b) O pai ________ bons exemplos ao filho. 

c) No meu aniversário minha avó sempre_________________. 

d) _______________disse o menino à professora pelas orientações que recebeu. 

e) Meu pai ____________com minha mãe sobre minhas notas. 

f) Eu _________ com meus amigos pelo whats app. 

g) _____________de pagar a conta de luz. 

h) Meu cachorro assustou-se quando _____________ no quintal à noite. 

i) Minha irmã sempre __________________de tirar o carregador do celular da tomada. 

j) Cibele parece _______ atenção ao filho. 

ATIVIDADE 8 

Elabore uma frase para cada palavra abaixo. Mas antes, procure o seu significado no 

dicionário. 

a) DESCRIÇÃO: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) DISCRIÇÃO: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) SABIA: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) SÁBIA: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) SABIÁ: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) CUMPRIMENTAR: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) COMPRIMENTO: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 10 

GRAMÁTICA: SUBSTANTIVOS 

VAMOS RELEMBRAR: 

Substantivo Concreto: É um tipo de substantivo que designa seres ou objetos reais. 

Representa seres com existência própria (cadeira, mesa, gato, mulher, homem) e que não 

dependem de outros para existirem. 

Substantivo abstrato: Ao contrário dos substantivos concretos, o substantivo abstrato é 

um tipo de substantivo que depende de outro para se manifestar.Os substantivos abstratos 

são termos que nomeiam ações, estados e qualidades, os quais necessitam estar 

atribuídos à outros, por exemplo: felicidade e beleza. 

Substantivo comum de dois gêneros: são os substantivos que apresentam uma só 

forma para o gênero masculino e o gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita 

através dos artigos o, a, um, uma ou de outros determinantes, por exemplo: o gente – a 

agente, o artista – a artista. 

Substantivos sobrecomuns: são substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um 

só gênero para o masculino e o feminino, por exemplo: a criança; a pessoa; o ser. 

Substantivo epiceno: Tanto os substantivos sobrecomuns como os substantivos epicenos 

apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino, não havendo marca de 

distinção de gênero. 

 Leia o texto e faça o que se pede: 

Minha prima Érica contou uma vez que pegou um táxi, em Santos, guiado por um 

motorista chileno, um senhor calado, barbudo, de cara amarrada e de ar desanimado. 

Quando o carro chegou na orla, ele avistou um navio e uma águia no céu e falou 

entusiasmado, com o rosto sorridente, num tom de surpresa e alegria:-Que lindo 

aquele barco! Esse cenário  me traz tantas lembranças e saudades de quando eu era 

criança.                                                   (Adaptado- autor desconhecido) 

 Encontre no texto e escreva na linha abaixo: 

a) Dois substantivos concretos:____________________________________________ 

b) Dois substantivos abstratos:____________________________________________ 

c) Dois substantivos próprios:_____________________________________________ 

d) Dois substantivos comuns:______________________________________________ 

e) Um substantivo feminino:_______________________________________________ 

f) Um substantivo masculino:______________________________________________ 

g) Um substantivo sobrecomum:___________________________________________ 
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h) Um substantivo comum de dois gêneros:__________________________________ 

i) Um substantivo epiceno:________________________________________________ 

ATIVIDADE 11 

a) Qual é a sátira presente na tirinha? 

 A sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema 
(indivíduos, organizações, estados), geralmente como forma de intervenção. 

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
b)  Assinale com “x” o tipo de linguagem que  podemos observar na tirinha: 
(  ) Somente não verbal 
(  )  Verbal e não verbal 
(  ) Formal 
(   ) Informal 
(   ) Somente verbal 
 
c)  Por que o pai do menino ficou reclamando? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
d) No segundo quadrinho  o pai do menino olha para toda a cena do “roubo do carrinho”. 
Por que ele não esboça nenhuma reação? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
d) De acordo com a tira, a violência atinge somente os adultos? Explique sua resposta com 

informações tiradas do texto. 

_____________________________________________________________________ 

e) Leia, “ o seu pelo menos estava no seguro, pai...” analise a fala do garoto e explique  o 

sentido da palavra “seguro” e explique também como a violência é vista pela sociedade 

nos dias atuais?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ATIVIDADE 12 

 GRAMÁTICA: ADJETIVO 

Leia com atenção o texto a seguir, que apresenta os atrativos da capital de Mato Grosso 

do Sul. Observe que, nessa apresentação, a produtora do texto utiliza diversos adjetivos: 

Mas antes vamos  relembrar a definição de adjetivo? 

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma 

qualidade, característica, aspecto ou estado. Em “casa velha”, o adjetivo velha 

caracteriza o substantivo casa. Em “prédio antigo”, o adjetivo antigo caracteriza o 

substantivo prédio. 

   Campo Grande está localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, é uma cidade limpa, 

moderna e muito arborizada. Embora ainda com climinha de interior, com capivaras 

atravessando a rua e araras no quintal de casa, possui grande estrutura hoteleira, de 

comércio, de aeroportos e de lazer que se iguala à  grandes cidades do País. 

    O clima de Campo Grande sofre poucas variações, e o calor prevalece a maior parte do 

ano. Com pores do sol exuberantes e apaixonantes ipês, a cidade morena atrai 

admiradores de belas paisagens e os maiores amantes da natureza. 

  A culinária campo-grandense é bem vasta, o sobá e a chipa são o carro – chefe da 

cidade. Turistas afirmam: “A comida é boa, que delícia de lugar”. 

   A partir de 2000, verificou-se um crescimento significativo do município. Campo Grande 

atrai novos moradores com sua cultura, tranquilidade, segurança e por fim ofertando a tão 

almejada qualidade de vida.  

                                                                                      ( Autora :Millena Leite) 

a) Retire do texto e copie nas linhas a seguir os adjetivos que estão relacionados aos 

substantivos. Lembre-se de que um substantivo pode ser caracterizado por mais de um 

adjetivo. 

 Cidade:______________________________________________________ 

 Pores do sol:__________________________________________________ 

 Ipês:________________________________________________________ 

 Paisagens:___________________________________________________ 

 Lugar:_______________________________________________________ 

 

b) Agora localize e copie, nas linhas a seguir, quatro características a atrativos do 
município de Campo Grande apresentados no texto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
c) Explique com suas palavras qual a função e a importância dos adjetivos para a 
realização da intencionalidade desse texto que segue uma sequência descritiva. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATIVIDADE 13 

 

Observe com atenção os pares de frases a seguir e os adjetivos destacados nelas.Depois , 

nas linhas a seguir, explique a diferença de sentido que esses adjetivos recebem quando 

empregados em cada uma delas.Explique também o que causou essa diferença de 

sentidos, já que o adjetivo é o mesmo em cada um dos pares de frases: 

a) Pedro é um bom pintor. 

    Pedro é um pintor bom. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) O pai espera do filho que ele se torne um grande homem. 

    Vi um homem grande brincando com as crianças na praça. 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ATIVIDADE 14 

Atribua adjetivos aos seguintes personagens, atribuindo-lhe características que lhes sejam 
pertinentes. Caso não conheça algum desses personagens faça uma pesquisa na internet: 
 
a) Emília (personagem de Monteiro Lobato) 
_____________________________________________________________________ 
 
b) Homem-aranha (super –herói das histórias em quadrinhos/personagem de filme) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
c) Mônica( personagem de histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa) 
 
_____________________________________________________________________  
 
ATIVIDADE 15 

Locução Adjetiva 

Locução = reunião de palavras. 

Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se 

locução. Às vezes, uma preposição + substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo: é a 

Locução Adjetiva (expressão que equivale a um adjetivo). Por exemplo: aves da 

noite (aves noturnas), paixão sem freio (paixão desenfreada). 

 Identifique as locuções adjetivas nas frases abaixo, sublinhando-as:[ atenção  precise 

responder no caderno, reescrever cada frase para então sublinhar)  

a) O garoto tinha força de leão. 

b) Os alunos do período da noite têm direito aos mesmos cuidados que os outros alunos 

da escola recebem. 

c) A água é um líquido sem cheiro e sem sabor. 

d) Tratava-se de um sério problema de família. 
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ATIVIDADE 16 

 

Reescreva as frases, nas linhas a seguir, ampliando-as.  Para isso, acrescente as locuções 

adjetivas sugeridas nos parênteses aos substantivos destacados: 

 

Siga o modelo: 

 A polícia vai examinar as impressões digitais. (da cidade;dos suspeitos) 

Resposta: 

 A polícia da cidade vai examinar as impressões digitais dos suspeitos. 

 

a) Os médicos orientam que as crianças sejam alimentadas com o leite materno.(de 

família; de baixo peso) 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Essa atitude não combina com sua profissão.( de criança; de assessor jurídico) 

_____________________________________________________________________ 

 

c) O paciente apresentou sintomas. (com febre ;de desidratação) 

_____________________________________________________________________ 

 

d) O amor é inigualável. (de mãe) 

_____________________________________________________________________ 

 

e)  Os artefatos estão no quartel. (de guerra) 

 

 

f) A canção é única em todo país.( do povo) 

_____________________________________________________________________ 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

MATEMÁTICA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

REVISANDO CONCEITOS 

 

Reveja exemplos resolvidos de operações apresentadas nos Cadernos de Atividades 

anteriores: 

ADIÇÃO: 

 
SUBTRAÇÃO 

 

MULTIPLICAÇÃO 
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TESTANDO O CONHECIMENTO 

 

ATIVIDADE 1 

Copie e complete os esquemas, substituindo cada    pelo número adequado. 

 
 

ATIVIDADE 2 

Uma dívida de R$ 3200,00 deveria ser paga em 4 vezes. Pagou a primeira R$ 580,00, 

pagou a segunda R$ 620,00, pagou a terceira R$ 750,00. Qual o valor da quarta 

prestação? 

 

 

ATIVIDADE 3 

A soma de dois números é 75. Se um deles é 31, qual é o outro? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

Em uma partida de basquete, os “Abelhas” venceram os “Legumes” por uma diferença de 

19 pontos. Se os “Abelhas” fizeram 104 pontos, quantos pontos fizeram os “Legumes”? 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

Joana fez uma compra e, na hora de pagar, deu uma nota de 50 reais. O caixa reclamou, 

dizendo que o dinheiro não dava. Ela deu mais uma nota de 50 e o caixa deu um troco de 

27 reais. Então Joana reclamou, corretamente, que ainda faltavam 9 reais de troco. Qual 

era o valor da compra? 

a) 52.  b) 53.  c) 57.  d) 63.  e) 64. 

 

 

ATIVIDADE 6 

Um hotel tem 34 quartos, cada quarto tem 3 camas e cada cama tem 2 lençóis. Quantos 

lençóis são usados para cada troca de roupa de cama neste hotel?  
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ATIVIDADE 7 

Um frigorífico distribuiu igualmente 152 quilos de carne a cada um dos 35 açougues da 

cidade. Quantos quilos de carne o frigorífico enviou?  

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

 

DIVISÃO 

Uma das ideias que iremos apresentar de divisão está relacionada a repartir quantidade 

em partes iguais, veja as situações abaixo: 

 

Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar 

o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 

243 alunos matriculados em 9 classes do 6° ano. Quantos alunos 

há em cada classe? 

 
 

Em alguns casos, ao dividirmos uma quantidade em partes iguais resta uma determinada 

quantidade que não completa uma outra parte. Nesse caso, diremos que a divisão é não 

exata e o resto não é zero. Veja o exemplo abaixo: 

 

Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 

12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos 

livros foram colocados em cada caixa? 

 
 

Outra ideia de divisão é a de saber quantos grupos foram formados, ou seja, quando 

precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Veja o 

exemplo a seguir: 

Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 

6 titulares e 6 reservas. O professor de Educação Física de 

um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio 

de voleibol. Quantas equipes, com titulares e reservas, ele 

vai conseguir formar? 
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RELAÇÃO FUNDAMENTAL 

 

DIVIDENDO = DIVISOR X QUOCIENTE + RESTO 

 

Perceba que nos exemplos já apresentados temos : 

 

 

 

  183 = 12 x 15 + 3 

 

                  

 

 

 

 

 

 

       192 = 12 x 16 + 0 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES DA DIVISÃO 

 

1. Não existe divisão quando o divisor for 0. 

 
 

2. Nem sempre a divisão de um número não nulo por outro não nulo dá um número 

natural. Em casos como esse a divisão não é exata. 

 
 

3. Quando o dividendo é 0 e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente é 

0. 
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4. Quando o dividendo e o divisor são números iguais e não nulos, o quociente é 1. 

 
 

 

ALGORITMO USUAL DA DIVISÃO 

 

Agora, considere a seguinte situação: Uma granja produz ovos orgânicos. Em dia, essa 

granja produziu 4 358 ovos. Em quantas caixas, com 1 dúzia cada uma, esses ovos podem 

ser organizados? 

Para resolver esse problema, podemos calcular o resultado de 4 358 : 12. 

 

1° passo – comece distribuindo o algarismo que está na ordem de maior valor. Perceba 

que 4 unidades de milhar não podem ser distribuídas para 12, pois, não conseguiremos 

distribuir uma unidade de milhar para cada um dos 12. 

 

2° passo – Considere a ordem seguinte e perceba que 4 unidades de milhar e 3 centenas 

é a mesma coisa que 43 centenas, portanto, distribuiremos agora as 43 centenas e 

obteremos 3 centenas. 

 

Perceba que ao dividir 43 centenas por 12 conseguimos formar 3 grupos de 12, ou seja, 

conseguimos colocar o 12 três vezes no 43, sobrando 7 centenas.  

 

3° passo – Perceba que sobraram 7 centenas que não conseguimos distribuir. Vamos 

considerar agora a ordem ao lado que é a da dezena e verificaremos que 7 centenas mais 

5 dezenas é a mesma coisa que 75 dezenas. 

 

4° passo – Note que sobraram 3 dezenas que não foram distribuídas. Vamos considerar 

agora a ordem ao lado que é a da unidade e verificaremos que 3 dezenas mais 8 unidades 

é a mesma coisa que 38 unidades. 
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Portanto, os ovos podem ser organizados em 363 caixas de 1 dúzia de ovos cada uma, e 

sobram 2 ovos. Perceba que a divisão não é exata, pois o resto não foi 0. 

 

ALGORITMO AMERICANO DA DIVISÃO 

Desta vez, considere a seguinte situação: Uma fazenda tem criação de galinhas para 

produção de ovos orgânicos. Nela, há 8 414 galinhas distribuídas igualmente em 7 granjas. 

Quantas galinhas há em cada granja? 

1° passo – Como a multiplicação por 10, 100, 1000, 10 000 são simples de realizar, 

comece verificando quantas vezes o divisor cabe no dividendo considerando a 

multiplicação do divisor por esses números (10, 100, 1 000, 10 000...). 

 

2° passo – Prosseguimos o mesmo passo agora com o 1 414 e verificamos que o 7 cabe 

100 vezes dentro do 1 414 e, em seguida, verificamos que o 7 cabe 100 vezes dentro do 

714. 

 

3° passo – Prosseguimos o mesmo passo agora com o 14 e verificamos que o 7 não cabe 

mais 10 vezes dentro do 14. Perceba que o 7 cabe 2 vezes dentro do 14.  
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Perceba que a divisão deu exata, pois o resto é 0. Vamos utilizar a relação fundamental 

para tirarmos a prova real e confirmarmos que o resultado da divisão é    1 202: 

DIVIDENDO = DIVISOR X QUOCIENTE + RESTO 

Como o dividendo é 8414 e 7 x 1202 + 0 é 8414, temos que: 

8414 = 7 x 1202 + 0 

 

 

ATIVIDADE 8 

Determine o quociente das divisões a seguir. 

a) 44 ∶  2 

b) 69 ∶  3 

c) 72 ∶  4 

d) 144 ∶  6 

 

 

ATIVIDADE 9 

Uma papelaria oferece, gratuitamente, lápis para alunos de uma escola. Um funcionário 

distribuiu 1 200 lápis para 8 turmas. Cada turma recebeu a mesma quantidade de lápis. 

Quantos lápis cada turma recebeu? 

a) 4 lápis. 

b) 12 lápis. 

c) 96 lápis. 

d) 150 lápis. 

 

ATIVIDADE 10 

Um engradado de refrigerantes comporta 6 garrafas. João conseguirá colocar 75 garrafas 

em 12 engradados? 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 11 

Hugo, Zé e Luiz ajudaram descarregar um caminhão de areia e receberam, juntos, 96 

reais. Se eles dividiram igualmente, quanto cada um recebeu? 
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ATIVIDADE 12 

Qual o resto da divisão de 748 por 8? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 13 

Em uma festa junina, a barraca de João oferece 5 pontos ao participante cada vez que ele 

acerta o alvo. Pedro adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Pedro 

acertou o alvo? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 14 

Em uma a divisão exata, o dividendo é 32 e o divisor é 8. Se eu multiplicar o dividendo por 

5, por qual número natural deverei multiplicar o divisor para que o quociente seja o mesmo 

da divisão anterior e a divisão continue exata? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 15 

Em uma divisão exata, o dividendo é 120 e o divisor é 20. Se o divisor for dividido por 4, 

por qual número natural se deve dividir o dividendo para que o quociente da divisão seja o 

mesmo da divisão anterior e a divisão continue exata? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 16 

Carla é costureira e comprou os equipamentos representados a seguir. 

 
 

a) Ao todo, quantos reais Carla gastou? 

 

 

 

b) Se Carla optar por pagar a compra em 4 prestações iguais sem acréscimos, qual 

será o valor de cada prestação? 
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ATIVIDADE 17 

Sandra e Márcio confeccionam uniformes escolares. Ele costura os uniformes, e ela faz a 

estampa. Uma remessa de 15 uniformes foi fabricada por eles e foi vendida pelo total de 

R$ 690,00. 

a) Por quantos reais cada uniforme foi vendido? 

 

 

 

b) Para costurar cada uniforme, Márcio recebeu R$30,00. Quantos reais Sandra 

recebeu para estampar cada uniforme? 

 

 
 

 

ATIVIDADE 18 

Alex fez empadas para vender. Ele preparou 270 empadas e quer distribuir em bandejas 

de maneira que todas tenham a mesma quantidade e não sobre empadas. 

 
 

a) Qual dos itens a seguir representa a bandeja que será preparada por Alex? 

 

 

b) Nesse caso, quantas dessas bandejas de empadas ele vai conseguir montar? 

 

 

ATIVIDADE 19 

A divisão de um número por 15 é exata, e o resultado obtido é 9. Qual é esse número? 

Dica: utilize a relação fundamental: DIVIDENDO = DIVISOR X QUOCIENTE + RESTO 

 

 

 

ATIVIDADE 20 

Dividi um número por 20. Obtive 35 como resultado e resto igual a 4. Que número é esse? 

Dica: utilize a relação fundamental: DIVIDENDO = DIVISOR X QUOCIENTE + RESTO 

 

 

 

ATIVIDADE 21 

Podemos utilizar a relação inversa entre a multiplicação e divisão para conferir cálculos. 

Observe como Jorge calculou o resultado 832 : 8. 
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O cálculo feito por Jorge está errado, pois, 8 x 14 não é 832. Refaça os cálculos corrigindo 

os erros que Jorge cometeu. 

 

 

ATIVIDADE 22 

Você sabia que na água do mar há diversos tipos de sais? De acordo com o texto 

Salinidade do ambiente marinho, publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), em 2 L dessa água, por exemplo, há cerca de 70g de sais. Quantos gramas 

de sais há aproximadamente em 1 L de água do mar? 

 

 

RETAS 

 

Uma reta é um conjunto de pontos. Geometricamente, ela é representada por uma linha 

reta, isto é, que não faz curva alguma. 

 

 
Atenção: Duas retas que possuem todos os pontos em comum serão chamadas de 

coincidentes. Dessa forma, na geometria, duas retas coincidentes são uma só. Exemplo:        

 

 



27 
 
Na figura abaixo, as ruas Feliz e Doce são coincidentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 23 

Associe: 

(A) Concorrentes               (   )Duas retas que se encontram formando ângulos retos. 
                                                                         
(B) Paralelas                      (   )São retas que se encontram em um único ponto.   
 
(C) Perpendiculares          (   ) São retas que nunca se encontram. 

 

ATIVIDADE 24 

Apresente duas ruas paralelas e duas ruas perpendiculares: 

 

 

 

 

 

Paralelas:____________________________e_______________________________. 

Perpendiculares: ______________________e________________________________. 

ATIVIDADE 25 

Cebolinha adora tocar violão. Mas, logo hoje que ele tem uma apresentação marcada, 

algumas cordas do seu violão arrebentaram. Ajude o Cebolinha a trocar as cordas de seu 

violão, utilizando as instruções abaixo, para que ele faça uma boa apresentação.  

a) Trace a reta s paralela à reta r pelo ponto E;  

b) Trace a reta t paralela à reta r pelo ponto A;  

c) Traçar a reta v paralela à reta r pelo ponto G. 
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ATIVIDADE 26 

Imagine o prolongamento das retas abaixo, elas representam retas:  

a) Idênticas.  

b) Paralelas.  

c) Perpendiculares.  

d) Oblíquas. 

 

PLANO CARTESIANO 

Você consegue imaginar uma estratégia para localizar um colega na sala de aula tendo 

como referência as carteiras? 

Em nossos estudos iremos aprender um conteúdo muito eficiente utilizado para localizar 

pontos, figuras e informações em situações-problema e exercícios. Vamos lá! 

Construindo um plano cartesiano: 

1º passo: Traçamos duas retas perpendiculares, uma horizontal, chamada de eixo x, e 

outra vertical, chamada eixo y. 

                 
2º passo: identificamos o ponto de intersecção das duas retas e marcamos o ponto O. 

Esse ponto recebe o nome de origem. 

                
3º passo: o eixo y e x são retas numérica. Portanto, enumere as retas com os números 

naturais.  

 

 

 

 

 

 

O sistema ao lado recebe o nome de plano cartesiano. 
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Ponto no plano cartesiano : cada ponto no plano cartesiano é definido por um par 

ordenado (x,y) . Esses valores são chamados de coordenadas do ponto.  

Atenção: a ordem sempre é primeiro o x que é chamado de abscissa e depois o y que é 

chamado de ordenada. 

Vejamos como localizar o ponto P(3,5) no plano cartesiano: 

1º passo : Localizar o valor x correspondente a abscissa (horizontal) traçando uma reta 

auxiliar, paralela ao eixo vertical. 

                                      

2º passo : Localizar o valor y correspondente a ordenada (vertical) traçando uma reta 

auxiliar, paralela ao eixo horizontal. 

               
 

3º passo: A intersecção das retas auxiliares é a coordenada de localização do ponto P. 
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IMPORTANTE: quando um ponto está no eixo y a abscissa x será 0 e, de forma 

semelhante, se um ponto está no eixo x a ordenada y é 0. Veja os exemplos abaixo:                              

 

ATIVIDADE 27 

Escreva as coordenadas de cada um dos pontos representados no plano cartesiano a 

seguir. 

 

 

a) A(   ,   ) 

b) B(   ,   ) 

c) C(   ,   ) 

d) D(   ,   ) 

e) E(   ,   ) 

f) F(   ,   ) 

g) G(   ,   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 28 

Represente no plano cartesiano os pontos listados a seguir. 

a) A(1, 5) 

b) B(4, 3) 

c) C(0, 2) 

d) D(1, 0) 

e) E(5 ,4 ) 

f) F(1, 5) 

g) G(5, 5) 
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ATIVIDADE 29 

Observe a planta de um clube desenhada em uma malha quadriculada. 

 

Quais coordenadas melhor representam a 

localização da piscina? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 30 

Observe a localização de alguns lugares que estão apresentados na malha quadriculada e 

responda às questões. 

 

a) Que logradouro está localizado em cada um destes pares ordenados?  

( 1 ; 3 ) _____________________ 

 

( 8 ; 1 ) _____________________ 

 

( 4 ; 4 ) _____________________ 

 

b) Que par ordenado corresponde a cada um destes logradouros? 

 

Clube  (     ,     )         

 

Escola (     ,     )         

 

Banco (     ,     ) 
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ATIVIDADE 31 

Paula e Beatriz estão jogando batalha naval. Nesse jogo, cada uma delas construiu, em 

uma malha quadriculada, o primeiro quadrante do plano cartesiano e, para representar as 

embarcações, desenharam diferentes polígonos nesse plano cartesiano, de maneira que 

os vértices desses polígonos correspondam a vértices dos quadradinhos da malha. Para 

afundar uma embarcação, o jogador precisa “atingir” todos os vértices do polígono que a 

representa falando as coordenadas deles. Observe a disposição dos polígonos 

representados por Paula. 

 
Elaborado pelo autor. 

Se Beatriz afundou uma embarcação falando as coordenadas de quatro pontos, qual 
das alternativas a seguir pode corresponder a essas coordenadas? 
 
a) (15, 9); (12, 15); (18, 12); (9, 18). 
b) (11, 1); (14, 1); (14, 4); (11, 4). 
c) (6, 4); (4, 0); (8, 8); (10, 4). 
d) (15, 1); (15, 3); (16, 3); (18, 1). 
 

ATIVIDADE 32 

Escreva os pares ordenados correspondentes aos pontos que formam o barquinho. 
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ATIVIDADE 33 

O segmento AP representa o caminho percorrido por Aline e o segmento BP, por Bruna, 

das respectivas casas até a praça. Considere que PC representa o caminho percorrido por 

elas da praça ao cinema e que AP = 1 000 m. 

De acordo com essas informações, podemos afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ambas percorrerão a mesma distância de casa ao cinema. 

b) Bruna percorreu, ao todo, 800 m de sua casa até o cinema. 

c) Aline percorreu, ao todo, 100 m a mais do que Bruna para sair de casa e chegar à 

praça. 

d) Aline percorreu 1 800 m de sua casa até o cinema. 

e) Bruna percorreu 100 m a mais do que Aline para sair de casa e chegar ao cinema. 

 

 

ATIVIDADE 34 

Daniel realizou uma pesquisa na escola para saber o esporte preferido entre os alunos e 

organizou os dados em uma planilha eletrônica da seguinte maneira: 

 

Elaborado pelo autor. 

Analisando os dados, o que se obtém ao somar os valores das colunas B5 e C5? 

 

 

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.” 



34 
 

E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

HISTÓRIA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

 

BLOCO 1: Sociedades antigas na África: Egito antigo. 

DATA: ___/___/___. 02 AULAS 

ATIVIDADE 1: Roteiro de estudo.  

TEXTO: ALÉM DAS PIRÂMIDES E DOS FARAÓS – SOCIEDADE EGÍPICIA –  

 

Se agora saíssemos a perguntar ás pessoas o que elas sabem sobre a História da 

sociedade antiga que viveu no Egito, as respostas seriam mais ou menos iguais. Com 

certeza, todas elas fariam referências ás marcas deixadas por aquela sociedade: os 

templos, as pirâmides, as esfinges, as múmias. Isso por que, na realidade essas 

construções são marcas muito fortes deixadas por aquela sociedade e muitas delas ainda 

estão resistindo ao tempo e aos homens. São marcas que chegam a nos dar a impressão 

de que estão assistindo ao passar do tempo e ao acontecer histórico.  

É preciso, entretanto, conhecer além dessas construções. É preciso compreender como 

os homens viviam como se relacionavam e trabalhavam. As pirâmides, os templos, as 

esfinges, as múmias são apenas algumas expressões da vida dos homens daqueles 

tempos. Há muito mais história além delas!!! 

Os homens que formavam a sociedade do Egito, na antiguidade tiveram sua forma de 

trabalhar a terra, de se relacionar no trabalho da terra, de distribuir a produção, de construir 

cidades, de guerrear, de pensar sobre o mundo, de acreditar nas forças superiores, de 

manifestar o que pensavam através das lendas, dos mitos, dos desenhos, da música e da 

dança. 

Conhecemos, relativamente, poucos documentos sobre aqueles tempos. Mas, mesmo 

assim, os documentos, já conhecidos, cotam muita história.  

Em 1822 o francês Champollion decifrou a escrita hieroglífica dos egípcios e assim, o 

mundo pôde conhecer muito sobre a História do Egito. Decifrar uma escrita é 

importantíssimo para conhecer a vida de uma sociedade. Os documentos escritos podem 

revelar segredos!!!  

No Egito Antigo a sociedade realizou atividades econômicas, políticas e sociais e 

culturais. O espaço geográfico em que situava o Egito foi marcado por diversas formas de 

ocupação. A origem das pessoas, o local de moradia, as atividades desempenhadas, a 

relação que as pessoas mantinham com a terra e com o poder dos governantes, fizeram 

com que os homens fossem se dividindo em camadas sociais. 

Assim, a sociedade do Egito não era simples, mas muito complexa. Havia na sociedade 

diferentes camadas sociais, pois eram várias categoria de trabalhadores e de governantes 

– escravos, agricultores, artesãos, comerciantes, guerreiros, sacerdotes, nobres e etc. E, é 

claro que nem todos tinham o mesmo direito e privilégios. O trabalho não era realizado 

igualmente por todos eles. Havia os que dominavam e os que obedeciam. 
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EXERCÍCIOS: Siga as instruções e leia devagar o texto. (copiar no caderno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 2: Sociedades antigas na África: Egito antigo.                                       

DATA: ___/___/___. 02 AULAS.                                                                                          

ATIVIDADE 02: Após a leitura do texto faça as atividades abaixo.  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. 

O Egito está situado no Nordeste da África em meio a dois imensos desertos: o da 

Líbia e o da Arábia. 

O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido que compreendia duas 

grandes regiões: o Alto Egito (região do vale) e o Baixo Egito (região do Delta do Nilo). 

Como a região era desértica, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os 

egípcios. O rio era utilizado como via de transporte (através de barcos) de mercadorias e 

pessoas.  

As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as 

margens, nas épocas de cheias, favorecendo a agricultura. Nos meses das cheias, as 

águas do rio invandiam as margens, deixando as terras úmidas e prontas para o plantio. 

A cheia anual do rio Nilo era provocada no vale egípcio, porque seu maior afluente 

– o rio Nilo Azul -, que vinha das montanhas da Etiópia, trazia grande quantidade de água 

das chuvas. Os dois rios encontravam-se formando um só. 

 

ORGANIZAÇÃO ECONOMICA 

A agricultura era a base da economia egípcia e, como já vimos, dependia das 

águas do Nilo. O trigo, a cevada, os legumes e as uvas constituíam as principais culturas. 

Além disso, praticavam também a mineração de ouro, pedras preciosas e cobre 

este último muito usado nas trocas comerciais com outros povos. O comércio era feito à 

base de trocas, mas limitava-se ao pequeno comércio e à permutação de artigos de luxo 

com o exterior. 

RELIGIÃO 

A religião foi uma instituição dominante em todos os aspectos da vida egípcia. A 

princípio, foi acentuadamente politeísta; cada localidade possuía seus próprios deuses. A 

01. Registre no caderno outro título 

para este texto.  

02. Assinale as partes do texto que 

mais chamaram sua atenção. 

03. Assinale as palavras do texto cujo 

significado você teve dificuldade de 

entender. 

04. Retire as do texto e consulte um 

dicionário e escreva no caderno. 

05. Descreva o que você conhecia 

anteriormente sobre o Egito. 

06. Pesquise na internet e desenhe no 

caderno os mapas do Continente 

Africano, Europa e Ásia. 

07. Além das pirâmides e dos faraós quais 

outros aspectos históricos mencionados no 

texto? 

08. Na ocupação do espaço geográfico do 

Egito quais as atividades quais eram as 

atividades desempenhadas pelos homens? 

09. Por que se pode afirmar que o trabalho 

não era exercido igualmente por todos? 

10. Cite que tipo de realizações a 

sociedade do Egito antigo teve no campo 

econômico e cultural. 

11. E o Egito hoje? Será como se vive 

nesse país? Pesquise em livros ou na 

Internet.   
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unificação política do país reduziu os inúmeros deuses locais a um conjunto de grandes 

deuses nacionais, no qual se destacam: Ptah, representado pelo boi Ápis; Hórus, filho do 

casal Osíris e Ísis, deus do céu e tronco da monarquia faraônica; Anúbis, deus do vale dos 

mortos e da mumificação; Thoth, deus da escrita e do tempo; Maat, deusa da justiça; Nut, 

divindade celeste; Hathor, deusa da magia, entre outros. 

 

EXERCÍCIOS: COPIE E RESPONDA NO CADERNO. 

1. A respeito da geografia egípcia, RESPONDA o que se pede:  

a) Identifique o nome do principal rio que banhava o território egípcio e, em seguida, 

explique sua importância para a economia da região.  

b) Identifique a região egípcia onde se concentravam as maiores cidades. 

 

2. Procure no dicionário o significado da palavra “teocracia”. Você acha que o   

           governo do Egito era teocrático? Justifique. 

 

3.  Caracterize a religiosidade egípcia.  

 

4. Identifique os deuses egípcios. Qual a função de cada um deles? 

 

BLOCO 3: Egito antigo.                                      DATA: ___/___/___. 02 AULAS. 

ATIVIDADE 03: Leitura e interpretação de texto. 

SOCIEDADE EGÍPCIA 

O FARAÓ 

Era considerado um deus vivo, filho do Sol (Amon-Rá) e encarnação do deus-falcão 

(Hórus).  

Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado. 

Comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas.O faraó 

ostentava uma coroa e um cetro, símbolos de sua autoridade. Para os povos do Egito 

Antigo, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos; um governante com autoridade 

sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção do sistema de 

irrigação ao longo do Nilo. 

Além do poder e prestígio, o faraó possuía enorme riqueza. Era considerado o dono 

de todas as terras do Egito. Por isso, tinha o direito de receber impostos (pagos em 

produtos) das aldeias.  

O VIZIR: a maior autoridade depois do faraó. Cabia a ele tomar decisões jurídicas, 

administrativas e financeiras em nome do faraó. 

OS NOBRES:  descendentes das famílias mais importantes, cuidavam da 

administração das províncias ou ocupavam os postos mais altos do exército. 

OS SACERDOTES: detinham muito poder, administravam todos os bens que os 

fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses e tinham muita influência junto ao faraó. 

Enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas pela população aos deuses, 

além de serem dispensados do pagamento de impostos. 

OS ESCRIBAS: dominavam a difícil escrita egípcia, encarregavam-se da cobrança 

dos impostos, da organização das leis e dos decretos e da fiscalização da atividade 

econômica em geral. 
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O SOLDADOS: nunca atingiam os postos de comando, pois estes eram reservados 

à nobreza. Eles viviam dos produtos recebidos como pagamento e dos saques que podiam 

realizar durante as guerras de conquista. 

OS ARTESÃOS: exerciam as mais diversas profissões. Trabalhavam como 

pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, etc. Muitas de 

suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas (templos, túmulos, palácios, 

etc.).  

OS CAMPONESES: chamados no Egito de felás era a maioria da população. 

Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e tinha o direito de conservar 

para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Eram também obrigados a 

trabalhar na construção de obras públicas grandiosas, como abertura de estradas, limpeza 

de canais, transportes de pedras necessárias às grandes obras, como túmulos, templos e 

palácios. 

OS ESCRAVOS: Geralmente estrangeiros e prisioneiros de guerra, também 

compunham a base da sociedade. Trabalhavam, principalmente, nas minas e pedreiras do 

Estado, nas terras reais e nos templos. Muitas vezes faziam parte do exército em época de 

guerra e eram utilizados como escravos domésticos. 

 

 

EXERCÍCIOS: COPIE E RESPONDA NO CADERNO. 

1. A respeito da sociedade egípcia, responda o que se pede: 
a) Identifique as camadas que compunham a sociedade egípcia. Em seguida, explique a 

função de cada um deles: 

  

b) Quais os setores da sociedade egípcia que faziam parte da organização política do 

ESTADO? Justifique.  

 

2. Explique por que dizemos que, na sociedade egípcia, não havia mobilidade social. 

 

 



38 
 
 

 

Os egípcios desenvolveram também uma forma simplificada dessa escrita hieroglífica 

chamada escrita hierática (escrita dos deuses), utilizada principalmente pelos sacerdotes 

sobre madeira ou papiro. 

 

Atividade 04: Produção de Texto 

3. Usando como referência o alfabeto Hieroglífico acima, você vai escrever no seu 

caderno, três frases sobre o Egito Antigo usando os hieróglifos. Escreva a tradução da 

frase em seguida.   

4. Pesquise sobre as Pirâmides do Egito na internet. Quais os seus nomes? Quando foram 

construídas? Qual faraó mandou construir? Quais são as lendas sobre as pirâmides? 

 

BLOCO 4: Egito antigo.                                       

DATA: ___/___/___. 02 AULAS. 

ATIVIDADE 04: Confecção de Jogos.  

Vamos brincar e confeccionar jogos sobre o Egito Antigo! 

a) Na atividade a seguir você vai fazer um desenho surpresa ligando os pontos do 1 

ao 144. Use lápis de escrever para realizar a atividade, quando terminar pode colorir. 

 

  Cada símbolo da escrita hieroglífica é 

chamado de hieróglifo. A palavra “hieróglifo” 

significa “entalhe sagrado”. Os egípcios 

inscreviam os hieróglifos nas paredes de seus 

templos e monumentos públicos, entalhando-

os na pedra ou pintando-os na madeira e em 

outras superfícies lisas. 

Havia ainda a escrita demótica (escrita do 

povo), mais popular, que era uma 

simplificação da hierática, geralmente usada 

em cartas e registros sobre papiro. 

Eles usavam tinta feita de fuligem e 

algumas vezes decoravam suas escritas com 

tinta vermelha. 
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b)  Agora vamos confeccionar nosso quebra-cabeça sobre as Pirâmides e a Esfinge. 

Primeiro passo colorir o desenho da folha seguinte; Segundo passo colar a folha em 

um pedaço de papelão (dica: misturar a cola com um pouquinho de água e passar 

na parte de cima da folha, deixe secar) e Terceiro passo recortar nas linhas 

pontilhadas para formar as peças do quebra0cabeça. 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

GEOGRAFIA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

 

ATIVIDADE 01: Leia o texto abaixo e responda as questões. 

Solo: Degradação 

O solo é muito importante para os seres vivos. O seu uso consciente é muito 

necessário para garantir sua utilidade, seja ela econômica ou ambiental. Alguns problemas 

atualmente tem esgotado a capacidades dos solos, a maioria causado ou agravado pela 

ação humana, dentre eles podemos citar o mau uso desenfreado do solo na agricultura, o 

lixo, entre outros. Vamos agora ver abaixo os principais tipos de problemas causados 

atualmente no solo, que tem afetado diretamente a vida não só humana, mas como de 

todos os seres vivos. 

Agricultura – A agricultura, na maioria das vezes, não emprega técnicas que 

ajudam na preservação do solo. Com isso, a má utilização dele acaba criando diversas 

áreas de solo improdutivo, causando prejuízos não só para o meio ambiente como para o 

próprio agricultor. Nesta lista podemos dar destaque as queimadas para renovação da 

plantação, que retira nutrientes vitais do solo e até mesmo a não utilização da rotação de 

cultura, que seria uma ótima saída para a preservação do solo. 

Erosão – Talvez seja o mais conhecido e comum problema dos nossos solos. A 

erosão é uma destruição de sua estrutura. Um exemplo muito comum de erosão é nas 

encostas de morros, onde ocorre o risco de desabamento por conta da retirada da 

vegetação. Apesar de ser algo natural, a erosão torna-se pior quando sofre a ação 

humana. 

Contaminação – A contaminação do solo, infelizmente, tem se tornado cada vez 

mais comum, sendo considerado muito grave, já que a sua contaminação pode trazer 

complicações para a fauna e a flora de um local, podendo até mesmo levar a poluição de 

lagos, rios e aquíferos, tornando-se muito prejudicial à saúde. 

Laterização e Lixiviação – A lixiviação consiste em uma espécie de “lavagem do 

solo”. Ocorre quando a chuva carrega consigo um alto grau de nutrientes dele, o que 

acaba o deixando mais improdutivo. A lixiviação pode ser considerada um estágio inicial da 

erosão. Já a laterização é um acúmulo de alumínio e ferro no solo, o que também o torna 

pouco produtivo. 

Disponível em: https://www.geografiaopinativa.com.br/2013/12/o-solo-uso-e-

degradacao.html. Acesso em 23 de junho de 2020. 

Uso do Solo 

Rotação de culturas 

A rotação de culturas é uma técnica agrícola que consiste na alternância planejada 

e previamente ordenada do cultivo de diferentes tipos de vegetais em um determinado 

período sobre um dado local. Esse procedimento é considerado uma forma prática e 

eficiente de amenizar o desgaste do solo provocado pela agricultura. 

Os benefícios da rotação de culturas para o melhor aproveitamento e saúde dos 

solos estão relacionados tanto com a variação e deposição de matéria orgânica nos 

espaços agricultáveis quanto com a variação do índice de porosidade, que contribui para 

elevar o nível de infiltração nas terras férteis. Além disso, cada cultura deixa uma herança 
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biológica nos solos, tornando-os mais propícios para outros tipos de vegetais, conforme 

estudos biotecnológicos previamente realizados. 

A combinação desses elementos, além da capacidade de adaptação ao clima e ao 

ambiente, é um fator determinante para a escolha dos vegetais a serem cultivados. Além 

disso, é necessário considerar os fatores econômicos na hora de definir quais elementos 

deverão ser plantados. 

Os critérios econômicos também são responsáveis pela definição, por parte do 

agricultor, de qual será o cabeça de rotação, isto é, aquele vegetal que poderá ocupar mais 

espaço ou que gerará um maior rendimento bruto. Em boa parte dos casos, a cultura 

escolhida para ser a cabeça de rotação costuma ser o trigo, em virtude de sua baixa oferta 

no Brasil e a consequente elevação constante em seus preços. 

Além da preservação física e bioquímica dos solos, a rotação de culturas ajuda a 

melhorar a reposição de matéria orgânica, facilita (em alguns casos) a adubação e 

promove uma maior variabilidade genética, tornando a agricultura em questão mais 

resistente a pragas. Outro fator de peso é o econômico, pois essa técnica contribui para 

uma maior oferta e variação de produtos agrícolas no país. 

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/rotacao-culturas. 

Acesso em 23 de junho de 2020. 

Terraceamento 

O terraceamento é uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de 

erosões causadas pelo escoamento da água em áreas de vertentes. Essa técnica é 

aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Com isso, as águas das 

chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos 

do solo e causando menos impactos sobre ele. 

Para compreender melhor a importância dessa técnica procure imaginar a seguinte 

situação: em uma rampa, de qual forma a água correrá com maior força e velocidade: em 

uma superfície lisa ou em uma superfície na forma de uma escada? Na primeira, não é 

mesmo? Da mesma forma ocorre no terraceamento, que procura diminuir a velocidade e a 

força das águas pluviais a fim de conter as erosões hídricas. 

O terraceamento foi inventado pela Civilização Inca, não somente para 

conservação dos solos, mas também para a ampliação dos espaços agricultáveis, uma vez 

que sua localização se dava, em maior parte, na Cordilheira dos Andes, onde existem 

poucas áreas planas por se tratar de uma forma de relevo geologicamente recente. 

Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada em produções agrícolas no sul da Ásia. 

Além de evitar a erosão e ampliar as áreas de cultivo, o terraceamento também é 

importante no sentido de aumentar o aproveitamento da água, pois, dependendo do tipo de 

terraço aplicado, as águas das chuvas são armazenadas ou retidas, podendo ser 

reaproveitadas ou direcionadas para outros lugares. 

Apesar de todas essas vantagens, o terraceamento apresenta alguns problemas. O 

primeiro deles é o alto custo de sua aplicação, que exige um estudo detalhado prévio. 

Assim, é preciso compreender o tipo de solo e suas características, além de dimensionar 

corretamente os níveis dos terraços conforme a área e a declividade do terreno, pois, caso 

contrário, em vez de se evitar erosões, pode-se agravá-las. A técnica do terraceamento é 

dividida em dois tipos conforme a sua função e utilidade: o terraço de armazenamento e o 

de drenagem. 

Os terraços de armazenamento são os mais construídos para a elaboração de 

canais que provoquem a infiltração da água no terreno. Sua aplicação é recomendada em 
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solos que apresentem um relativo nível de porosidade, ou seja, onde a água se infiltra com 

maior facilidade. 

Os terraços de drenagem, por outro lado, são aqueles em que a água é direcionada 

para reaproveitamento ou para um local onde simplesmente não cause problemas de 

erosão e desgaste do solo. É uma técnica que exige um maior cuidado, pois nem sempre 

há um local seguro para o escoamento da água. 

Para finalizar, é importante compreender que, ao contrário do que muitos pensam, 

terraceamento não é sinônimo de cultivo em curvas de nível. Apesar de semelhantes, 

essas técnicas diferenciam-se pelo fato de essa última ser aplicada em terrenos já 

acidentados, onde o plantio acompanha os desníveis naturais do terreno, enquanto no 

terraceamento tais desníveis são artificiais. 

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/terraceamento.htm. 

Acesso em 23 de junho de 2020. 

Aterro Sanitário 

O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em 

nossa escola ou em qualquer outro local polui o meio ambiente e agrava 

consideravelmente a situação dos aterros sanitários do país, isso quando as cidades 

possuem um aterro sanitário, pois muitas possuem apenas um depósito a céu aberto onde 

as pessoas, que do lixo retiram seu sustento, podem se contaminar com doenças. Nessas 

cidades é necessário maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública. 

Os resíduos da atividade humana vêm se acumulando e degradando o ambiente 

natural, o que faz com que os recursos fiquem mais escassos e consequentemente mais 

caros. 

O que ocorre é que a maioria da população não se preocupa com a quantidade de 

material descartável que gera e continua a utilizar mais do que a reciclar, sacos plásticos, 

metais, eletrônicos, que com o advento da modernidade se tornam rapidamente 

defasados, madeira, vidro, além do desperdício de alimentos e de muitos outros materiais 

que rapidamente são considerados inúteis, indesejáveis ou descartáveis. 

Um aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos 

gerados pela atividade humana, são provenientes de residências, indústrias, hospitais, 

construções e consiste em camadas alternadas de lixo e terra que evita mau cheiro e a 

proliferação de animais. 

Um aterro segue princípios da engenharia de confinar resíduos sólidos à menor 

área possível e reduzí-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de 

terra na conclusão da jornada de trabalho ou em intervalos menores, se necessário. Deve 

ser impermeabilizado e possuir acesso restrito, ter a quantidade de lixo controlada e 

conhecer que tipos de resíduos estão sendo depositados. Na maioria, os aterros sanitários 

são construídos em locais afastados das cidades em razão do mau cheiro e da 

possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação 

pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquido contendo componentes 

tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d’água. 

Atualmente, existem normas que regulam a implantação dos aterros, e uma dessas 

regras é a implantação de mantas impermeabilizantes que evitem essa infiltração. É 

necessário também que haja a retirada desse líquido, por sistemas de drenagem 

eficientes, com posterior tratamento dos efluentes sem que agrida o meio ambiente. Gases 

também são liberados e podem ser aproveitados como combustíveis, o que pode trazer 

benefícios financeiros. Outras maneiras ambientalmente mais viáveis são a reciclagem, a 

compostagem, a reutilização e a redução. 
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Com a reciclagem, materiais que podem ser reciclados não vão para o aterro. Mas 

para que isso seja possível, é necessário que ocorra a coleta seletiva do lixo, ou seja, a 

separação dos diferentes componentes que utilizamos. 

Com a reciclagem, os materiais são transformados em matéria-prima para a 

produção de um novo produto, reduzindo assim a utilização de fontes naturais. Um 

exemplo é a reciclagem de latinhas de alumínio. Reutilizar significa usar de novo, dando ou 

não uma nova função para um objeto considerado sem utilidade, como quando alguém 

transforma a embalagem de leite longa vida em caixa para presente. 

Para evitar o desperdício de alimentos, muitas pessoas criam galinhas a fim de 

aproveitar tanto os ovos como os restos alimentares humanos. Já a compostagem é um 

conjunto de técnicas. O homem utiliza a compostagem para controlar o processo biológico 

dos micro-organismos ao transformarem a matéria orgânica em um material chamado 

composto, semelhante ao solo; utilizado como adubo por ser rico em nutrientes minerais e 

húmus. Esse processo aumenta a presença de fungicidas naturais e a retenção de água 

pelo solo. 

Outro interessante modo de reduzir a quantidade de lixo produzido é o consumo 

consciente, ou seja, comprar aquilo que irá realmente utilizar, sem exageros para que não 

ocorram desperdícios. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/aterro-sanitario.htm. Acesso 

em 23 de junho de 2020. 

Questão 1.1. (UFPI – Concurso Público) A rotação de culturas consiste em alternar 

espécies vegetais numa mesma área agrícola, anualmente. Em geral, as espécies 

escolhidas devem ter diferentes hábitos de crescimento do sistema radicular. Com relação 

às características da rotação de culturas, assinale a opção CORRETA. 

a) Necessidade do uso frequente de herbicidas, inseticidas e fungicidas para o controle de 

invasores, pragas e doenças foliares. 

b) Esgotamento progressivo de nutrientes do solo, embora exista vantagem do ponto de 

vista econômico. 

c) Possibilidade de intensificação de ocorrência de insetos do solo e nematoides. 

d) Aumento potencial de ocorrência de erosão, causada pela desestruturação do solo. 

e) Melhoria e/ou manutenção da fertilidade do solo. 

Questão 1.2. (UECE) Rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa 

a diminuir a exaustão do solo. Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio de 

forma que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em 

alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. A rotação de culturas é vantajosa 

porque 

a) Viabiliza a possibilidade de produção de vários produtos na mesma safra. 

b) Diminui a longo e a médio prazo os gastos com recuperação de solo. 

c) Garante ao agricultor maior lucratividade em curtíssimo prazo. 

d) Aumenta a lucratividade do produtor por conta da qualidade do produto. 

Questão 1.3. Assinale a opção que apresenta unicamente características da rotação de 

culturas: 

a) Promove a aeração de camadas do solo, permitindo maior entrada de oxigênio e 

expulsão de gás carbônico. 

b) Constitui linhas que ligam pontos no terreno e que representam os desníveis do relevo 

para a produção agrícola, permitindo sua interpretação. 

c) É a técnica de cultivo de árvores em conjunto com culturas agrícolas. 
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d) É a técnica agrícola que alterna, anualmente, diferentes culturas numa mesma área, 

visando a diminuir a exaustão do solo. 

Questão 1.4. Alguns problemas atualmente tem esgotado a capacidades dos solos, a 

maioria causado ou agravado pela ação humana. Assinale a opção que apresenta fatores 

de degradação do solo, de acordo com o texto: 

a) Aração do solo, reflorestamento, agrossilvicultura, reserva legal. 

b) Agricultura, erosão, contaminação, laterização/lixiviação. 

c) Curvas de nível, erosão, aração do solo, reflorestamento.  

d) Reflorestamento, contaminação, reserva legal, erosão. 

Questão 1.5. Os solos são elementos da natureza que levam milhões de anos para se 

formarem. Eles são resultantes da decomposição das rochas expostas à água, aos ventos, 

ao calor e ao frio. É indispensável aos seres vivos, tanto animais como vegetais. No solo 

se produz alimentação para animais e plantas, além de servir de abrigo para vários 

animais. O descuido com o solo causa prejuízos ao ar, à água, aos animais, à flora, à 

fauna e aos seres humanos. No Brasil, como nos demais países em desenvolvimento são 

baixos o emprego de técnicas conservacionistas do solo. Leia as técnicas de conservação 

do solo. 

I) Defensivos agrícolas. 

II) Terraceamento. 

III) Curvas de nível. 

IV) Rotação de cultura. 

A conservação do solo exige a implantação das: 

a) Técnicas II, III e IV. 

b) Técnicas I, II e III. 

c) Técnicas IV, II e I. 

d) Técnicas I, III e V. 

Questão 1.6. É uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões 

causadas pelo escoamento da água em áreas de vertentes. Essa técnica é aplicada ao 

parcelar uma área inclinada em várias rampas. Com isso, as águas das chuvas, ao 

escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos do solo e 

causando menos impactos sobre ele. Essa prática é conhecida como: 

a) Terraceamento. 

b) Plantio em nível. 

c) Rotação de culturas. 

d) Plantio direto. 

ATIVIDADE 02: Leia o texto abaixo e responda as questões. 

Uso dos Recursos Hídricos 

No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação, abastecimento, fins 

industriais, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Cada 

uso tem particularidades ligadas à quantidade ou à qualidade da água, e altera as 

condições naturais das águas superficiais e subterrâneas. O conhecimento sobre os usos 

da água é constantemente aprimorado por meio de levantamentos, estudos setoriais e 

cadastros de usuários.  
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Irrigação 

A irrigação é uma prática da agricultura adotada para suprir a deficiência total ou 

parcial da água utilizada para a produção. A agricultura irrigada é o uso que mais consome 

água no Brasil e no mundo. Em nosso país, a prática obteve forte expansão com o apoio 

de políticas públicas, a partir das décadas de 1970 e 1980. Atualmente, o Brasil está entre 

os países com maior área irrigada do planeta, embora ainda utilize apenas uma pequena 

parte do seu potencial para a atividade. 

Abastecimento 

O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água. Porém, grande parte 

desse recurso está concentrada em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Nos 

grandes centros urbanos há elevada densidade populacional e forte demanda pelos 

recursos hídricos, que, em muitos casos, são atingidos pela poluição e, por consequência, 

há uma piora considerável na qualidade da água, tornando o abastecimento nas cidades 

um grande desafio. Para solucionar essa situação é preciso lidar com a grande diversidade 

geográfica do país e com as consequências do intenso processo de urbanização ocorrido 

nas últimas décadas. 

Por exemplo, as regiões de clima semiárido, presente em boa parte do Nordeste e 

no norte de Minas Gerais, possuem mananciais que nem sempre oferecem acesso à água, 

em quantidade suficiente para os diversos usos dos recursos hídricos, em particular, o 

abastecimento humano. Em áreas com maior dinamismo econômico e produtivo, como as 

regiões metropolitanas, o desafio do abastecimento está relacionado com a frequente 

utilização da mesma fonte hídrica para diferentes usos, o que resulta em conflitos ligados à 

quantidade e à qualidade da água. Além disso, o aproveitamento desses mananciais para 

o abastecimento dos grandes centros urbanos se dá, usualmente, por meio de sistemas 

que atendem várias cidades de forma simultânea e interligada. Consequentemente, o 

planejamento, a execução e a operação da infraestrutura hídrica, nessas regiões, são 

ações mais complexas e exigem maiores investimentos. 

Indústria 

A intensidade do uso da água no setor industrial depende de vários fatores, dentre 

eles: o tipo de processo e de produtos, a tecnologia utilizada, as boas práticas e a 

maturidade da gestão. Segundo informações dos relatórios de Conjuntura dos Recursos 

Hídricos, as regiões hidrográficas Atlântico Sul, Atlântico Sudeste e do Paraná possuem, 

nessa ordem, os maiores valores de demanda de uso da água para o setor industrial. Isso 

acontece, pois nessas regiões se concentram as cidades com maior atividade econômica 

do país. Em bacias como a do Rio Tietê e a da Região Hidrográfica do Paraná, por 

exemplo, esse é o uso principal, correspondendo a cerca de 45% da vazão de retirada da 

bacia, de acordo com estimativas realizadas pela ANA. 

Hidroeletricidade 

Com um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o Brasil possui diversos 

empreendimentos no setor, classificados em três tipos, de acordo com a capacidade de 

geração de energia: 

- Central Geradora Hidrelétrica (CGH), com menor capacidade de geração. 

- Pequena Central Hidrelétrica  (PCH) e 

- Usina Hidrelétrica (UHE), com maior capacidade produtiva de energia. 

  Os empreendimentos que impactam de forma significativa a disponibilidade da 

água para os demais usos do recurso são analisados de forma diferenciada pela Agência 

Nacional de Águas (ANA). Dentre as doze regiões hidrográficas brasileiras, a Região 

Hidrográfica Amazônica (RH Amazônica) possui o maior potencial hidrelétrico do país. 

Porém, atualmente, apenas uma pequena parcela é aproveitada. Já a RH Paraná, onde 
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está instalada a usina binacional de Itaipu (maior usina no país), tem parte considerável do 

seu potencial já em utilização. Os rios Tocantins, São Francisco, Grande, Paraná, Iguaçu e 

Paranaíba são os que possuem a maior capacidade instalada e em operação de usinas 

hidrelétricas. 

Outros usos 

Qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas é considerada um 

tipo de uso. Cada tipo de uso pode ser classificado como uso consuntivo ou não 

consuntivo. Os usos consuntivos são aqueles que retiram água do manancial para sua 

destinação, como a irrigação, a utilização na indústria e o abastecimento humano. Já os 

usos não consuntivos não envolvem o consumo direto da água - o lazer, a pesca e a 

navegação, são alguns exemplos, pois aproveitam o curso da água sem consumi-la. Com 

exceção de situações de escassez, em que o uso prioritário da água passa a ser para o 

consumo humano e o de animais, a gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Disponível em: https://www.ana.gov.br/usos-da-agua/.  Acesso em 23 de junho de 2020. 

Tratamento da Água 

A água é um bem precioso muito utilizado para o consumo humano. Além de suas 

aplicações no preparo de alimentos, higiene pessoal, lavagem de roupas e carros ou para lazer, 

a água é considerada um bem essencial, o que significa que não existe vida na sua ausência. 

Por este motivo, é essencial a conscientização de todos na redução do consumo excessivo 

deste bem, com simples atitudes como reduzir o tempo de banho, o desperdício ao escovar os 

dentes, lavar o carro com baldes, etc. 

A abundância deste bem é alta. Cerca de dois terços de toda a superfície do planeta é 

ocupada por água. Neste contexto, é possível que alguém diga que nunca teremos danos ao 

abastecimento de água. Contudo, o problema é que, destes dois terços da superfície, apenas 

3% são de água doce, ou seja, passíveis de captação para tratamento (em estações de 

tratamento de água, as ETA) e posterior consumo humano. Além disso, existe um agravante: 2 

destes 3% estão em lugares de difícil acesso para captação, como as geleiras, por exemplo. 

Portanto, apenas 1% de toda água do planeta é acessível para consumo. 

Para esta pequena porcentagem de água, existe um procedimento de tratamento 

necessário para que a saúde da população seja preservada. Este processo acontece nas ETA 

e a qualidade da água final é regulada pelo ministério da saúde. 

A água que consumimos diariamente passa por três estágios antes de chegar à nossa 

casa. A captação, o tratamento e a distribuição passam através de uma rede de tubulações. O 

primeiro passo é a captação da água “bruta” para uma estação de tratamento de água. Esta 

parte é realizada por intermédio de adutoras em mananciais superficiais (lagos, rios e 

nascentes) ou subterrâneos (poços). 

Posteriormente, um agente químico, geralmente sulfato de alumínio ou sulfato férrico, é 

adicionado à água para aglutinar as partículas maiores de sujeira (argila, por exemplo) por meio 

de um processo denominado coagulação. Os pedaços de madeira e galhos são removidos por 

telas que impedem a passagem destes. 

Prosseguindo, na etapa de floculação, que ocorre em um tanque de concreto com água 

em movimento, as partículas se aglutinam em “flocos” maiores. Nos próximos tanques, os de 

decantação ou sedimentação, as partículas grandes de sujeira se encaminham para o fundo 

por ação da gravidade, formando o “lodo”, que é separado da água. 

As sujeiras menores são retidas posteriormente no processo de filtração, onde a água 

passa por filtros de carvão, areia e pedaços de rochas de diferentes tamanhos. Na etapa de 

desinfecção, micro-organismos são removidos da água por meio da utilização de cloro ou 

ozônio. Esta parte é necessária para a redução da ocorrência de doenças na população. 
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A fluoretação, destinada à prevenção da incidência de cáries, é realizada, e, ao final do 

processo, a correção do pH da água com cal hidratada ajuda a corrigir o pH, reduzindo a 

corrosividade da água para que tubulações de distribuição não sejam danificadas. 

Depois deste longo caminho e de sua análise em laboratório para que se atestem os 

parâmetros que a classificam como potável, a água é distribuída por uma rede de distribuição. É 

válido ressaltar que quanto pior a qualidade da água bruta recolhida na fonte, maior será o 

esforço para o tratamento da água. Recomenda-se que, para preservação da qualidade da 

água tratada, cisternas e caixas d’água sejam limpas de seis em seis meses. 

Disponível em: http://educacao.globo.com/artigo/o-tratamento-da-agua.htmlAcesso em 23 

de junho de 2020. 

Questão 2.1. (Cesgranrio) Numa das etapas do tratamento de água que abastece uma 

cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em 

suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos: 

a) Filtração 

b) Sedimentação 

c) Sifonação 

d) Centrifugação 

e) Cristalização 

Questão 2.2. Observe o gráfico: 

 

Conforme o gráfico acima, 72% da água utilizada no Brasil é destinada a agricultura, qual a 

principal atividade da agricultura que utiliza os recursos hídricos? 

a) Plantio. 

b) Colheita. 

c) Irrigação. 

d) Adubação. 

Questão 2.3. Observe o gráfico a seguir: 
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Adaptado de VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: 

Editora Ática, 2012. 

Com base nas informações dos gráficos e em seus conhecimentos sobre a distribuição e 

utilização da água no mundo, assinale o que for correto: 

a) Apesar do quantitativo reduzido de água potável no mundo, sua distribuição é quase 

igualitária em todo o globo, caso contrário não haveria vida. 

b) O Brasil é um país privilegiado por ter a maior reserva de água do mundo, bem 

distribuída em seu território. 

c) A quantidade de água disponível no mundo não será um problema, haja vista que se 

trata de um recurso natural renovável. 

d) A água vem provocando algumas guerras e deve continuar sendo um importante 

elemento geopolítico no século XXI. 

e) A difusão e a propagação em larga escala das técnicas de dessalinização da água do 

mar vêm se configurando como importantes alternativas para combater a escassez desse 

recurso no planeta. 

Questão 2.4. 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) não destruir matas ciliares e de galeria. 

e) substituir hidrelétricas por termelétricas. 
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ATIVIDADE 03 (REVISÃO) 

Questão 3.1. Observe o mapa. 

 

Mapa-múndi, com destaque para o Brasil. 

Fonte: Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 34. 

Com base na análise do mapa, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças a seguir. 

Em seguida, transcreva a(s) incorreta(s), corrigindo-a(s). 

(   ) O Brasil possui terras apenas no Hemisfério Sul, ou seja, ao sul da linha do Equador. 

(   ) O Brasil está situado totalmente a oeste do Meridiano de Greenwich.  

(   ) O Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Câncer. 

(   ) O Brasil possui terras em três dos quatro hemisférios: Norte, Sul e Oeste. 

(   ) O continente em que se localiza o Brasil é cortado por quatro dos cinco principais 

paralelos. 

Questão 3.2. (REVISÃO): Correlacione os elementos às suas respectivas definições: 

(1) Latitude 

(2) Longitude 

(3) Paralelo 

(4) Meridiano 

 

(   ) Linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra no sentido 

leste-oeste. 

(   ) Distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à Linha do 

Equador. 

(   ) Linhas imaginárias traçadas verticalmente no sentido norte-sul. 

(  ) Distância em graus de qualquer ponto da superfície em relação ao Meridiano de 

Greenwich. 
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Questão 3.3. (REVISÃO) Observe o mapa. 

 

OS SEIS CONTINENTES 

 
Fonte: Elaborado com base em Atlas geográfico escolar. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 

2006. p. 34. 

Agora, identifique o continente que se relaciona a cada frase. 

a) Localiza-se totalmente no Hemisfério Ocidental, ou seja, a oeste do Meridiano de 

Greenwich. 

 

 

b) Possui terras nos quatro hemisférios da Terra: Norte, Sul, Leste e Oeste. 

 

c) Localiza-se integralmente no Hemisfério Norte da Terra. 

 

d) É atravessado por três paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer e 

Linha do Equador. 

 

e) Localiza-se integralmente no Hemisfério Sul do planeta, com terras distribuídas nos 

hemisférios Ocidental e Oriental. 

 

f) Localiza-se predominantemente nos hemisférios Leste e Sul da Terra. 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

CIÊNCIAS 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

 

Introdução à Biologia Celular 

Livro didático do aluno: Araribá Ciências 6 ano paginas 154 a 158  

https://youtube.com/watch?v=4FsLnuELY_E   

Células Eucariontes e Procariontes- Só Biologia 

https://www.todamateria.com.br/celulas-eucariontes/ 

Diferenças célula Procarionte X Eucarionte 

https://youtube.com/watch?v=thufkt23AEc 

Características e Estruturas da Célula Animal- Toda Matéria 

https://www.todamateria.com.br/celula-animal/ 

Célula Vegetal- Toda Matéria 

https://www.todamateria.com.br/celula-vegetal/ 

Diferenças entre célula animal e vegetal – Toda Matéria 

https://www.todamateria.com.br/celula-animal-e-vegetal/ 

Aula Célula animal X Célula Vegetal 

https://youtube.com/watch?v=WZ0K7lBsln8 

Células, seres unicelulares e pluricelulares #EF06CI05 

https://youtube.com/watch?v=nNG2ptuzV_Q 

Seres unicelulares e pluricelulares 

https://youtube.com/watch?v=8czePpvEgBU 

Autotróficos e Heterotróficos - Brasil Escola 

https://www.todamateria.com.br/celula-animal/ 

  

CÉLULA 

A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e apresenta como partes 

fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. 

As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo 

dos seres vivos. Essa estrutura foi inicialmente descrita por Robert Hooke ao analisar um 

corte de cortiça. O termo célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento, e 

faz referência ao que Hooke visualizou ao analisar o corte do vegetal. Por ter observado 

células mortas, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais e, por isso, 

achou que se tratava de um compartimento, e não uma estrutura viva e complexa. 

→ Estrutura básica de uma célula e sua classificação 

É comum dizer que uma célula é composta por três partes básicas: membrana plasmática, 

citoplasma e núcleo. Essa informação, no entanto, é incorreta quando analisamos alguns 

tipos de células. Todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma, mas o 

https://youtube.com/watch?v=4FsLnuELY_E
https://www.todamateria.com.br/celulas-eucariontes/
https://youtube.com/watch?v=thufkt23AEc
https://www.todamateria.com.br/celula-animal/
https://www.todamateria.com.br/celula-vegetal/
https://www.todamateria.com.br/celula-animal-e-vegetal/
https://youtube.com/watch?v=WZ0K7lBsln8
https://youtube.com/watch?v=nNG2ptuzV_Q
https://youtube.com/watch?v=8czePpvEgBU
https://www.todamateria.com.br/celula-animal/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/quimica-celula.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/robert-hooke.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/parede-celular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleo-das-celulas.htm
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núcleo é estrutura ausente em células procariontes. Nesse tipo celular, o material genético 

está disperso no citoplasma. 

Assim sendo, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-la 

em procarionte e eucarionte. Procariontes são aquelas que não possuem um núcleo 

definido envolto por membranas. Já a célula eucarionte apresenta um núcleo delimitado 

pelo envoltório nuclear, possuindo, portanto, uma proteção ao seu material genético. 

Além da diferença no que diz respeito ao núcleo, as células procariontes ainda apresentam 

diferenças quando comparadas às eucariontes. Em procariontes, por exemplo, não 

existem organelas citoplasmáticas envolvidas por membranas, como a mitocôndria e 

o retículo endoplasmático. As células eucariontes, por sua vez, são células mais 

complexas, maiores e possuem organelas membranosas. 

Funções das principais partes da célula 

Como vimos, uma célula obrigatoriamente possui uma membrana plasmática, um 

citoplasma e um material genético que pode ou não estar em um núcleo definido. A seguir 

vamos falar um pouco sobre cada uma dessas importantes partes. 

 Membrana plasmática:  

A membrana plasmática proporciona a seleção de substâncias que entram e saem 

da célula, uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva.  

Externamente à membrana plasmática, algumas células possuem a chamada parede 

celular. Em uma célula vegetal, as paredes celulares são formadas basicamente de 

celulose e garantem rigidez, previnem a ruptura da membrana, protegem a célula, entre 

outras funções. 

 Citoplasma: região que abriga o citoesqueleto, as organelas celulares e o núcleo. 

O citoplasma é uma matriz fluida que é formada basicamente de água, mas apresenta 

substâncias como proteínas e carboidratos. O espaço entre essas organelas é chamado 

de citosol. Entre as principais organelas celulares, podemos citar a mitocôndria, o retículo 

endoplasmático, complexo Golgiense, peroxissomos e ribossomos. Apenas essa última 

organela é encontrada também em procariontes. 

 Núcleo: presente apenas em eucariontes, o núcleo é delimitado por duas 

membranas chamadas de envoltório nuclear ou carioteca. Essas membranas 

apresentam pequenos poros que garantem o fluxo de substâncias entre o interior do 

núcleo e o citoplasma. Essa estrutura, por conter a informação genética do organismo, é 

essencial para o funcionamento adequado da célula, garantindo o metabolismo celular. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celula.htm 

 

Classificação dos Seres Vivos: veja os Unicelulares e os Pluricelulares 

 

 Unicelulares: A maioria dos seres vivos existentes é composta por uma única 

célula, por isso, classificamos estes seres como “unicelulares”. Exemplo: bactérias, 

protozoários, algumas algas e fungos.  

 Pluricelulares: Os animais, as plantas, muitos fungos e algas possuem muitas  

células organizadas para formar seus organismos e, por isso, são chamados de 

“pluricelulares”. 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celulas-procariontes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celulas-eucariontes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/complexo-golgi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/peroxissomos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ribossomos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-metabolismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celula.htm
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A 

tabela a seguir irá te ajudar a fixar na memória a função de organelas: 

 

Célula vegetal e célula animal 

Célula Animal: A Célula que se pode encontrar nos animais distingue-se da célula vegetal 

pela ausência de parede celular e de plastos. Possui flagelo, o que não é comum nas 

células vegetais. 

Células Vegetais: São as células que constituem o organismo das plantas. A células 

vegetais têm uma parede celular que cobre a sua superfície, proporcionando proteção e 

resistência. No citoplasma os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. 

As diferenças entre célula animal e vegetal são muitas e estão relacionadas, 

principalmente, com a presença e ausência de determinadas organelas. Como sabemos, 

as células são as unidades fundamentais da vida, sendo encontradas em todo e qualquer 

ser vivo, com exceção dos vírus. Apesar de manterem diversas características em comum, 

algumas possuem peculiaridades, sendo esse o caso das células animais e vegetais. 

 

Organela 

 

Função principal 

Ribossomo Síntese de proteína  

Mitocôndria Respiração celular 

Complexo de Golgi Armazena e secreta substâncias diversas 

Centríolo Atua na divisão celular 

Lisossomo Atua na digestão intracelular 

Retículo endoplasmático liso Transporte de substancias e produção 

de esteroides. 

Retículo endoplasmático rugoso Transporte de substancia e síntese de 

proteína. 
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Atividades  

1-A célula vegetal e a célula animal, apesar de tratar-se de células eucariontes, 

apresentam algumas diferenças. Na célula vegetal, por exemplo, observa-se a presença 

de uma estrutura que pode ocupar até 90% do seu espaço celular e garante, entre outras 

funções, o equilíbrio osmótico da célula. Essa estrutura é chamada de  

a) cloroplasto.                    b) plasto.               c) vacúolo.        d) ribossomo. 

 

2-Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula 

eucarionte.  

a) Célula com material genético disperso no citoplasma. 

b) Célula que apresenta um núcleo verdadeiro. 

c) Célula das bactérias. 

d) Célula que não apresenta membranas membranosas. 

 

3-A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula 

animal. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas 

estruturas ausentes em uma célula animal.  

a) Parede celular, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) Plastos, parede celular e lisossomo. 

c) Cloroplastos, lisossomos e vacúolos. 

d) Parede celular, plastos e vacúolos. 

 

4-Numa célula de planta frutífera, vista ao microscópio, observaram-se várias organelas, 

exceto:  

a) mitocôndrias.         b) ribossomos.          c) plastos.          d) centríolos. 
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5- Os níveis de organização da vida são:  

a) célula, órgão, tecido,  população, ecossistema.  

b) célula, tecido, órgão, sistema, organismo. 

c) tecido, sistema, organismo, célula, biosfera.  

d) tecido, órgão, sistema, célula, comunidade.  

e) órgão, sistema, tecido,  organismo, população 

 

6- Com relação às características gerais dos seres vivos, é INCORRETO afirmar:  

a) Células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática. 

b) Apenas as células eucarióticas apresentam ribossomos.   

c) As células procariontes não apresenta carioteca ( membrana nuclear) 

d) A célula vegetal apresenta parede celular já a célula animal não.  

 

7- Em organismos unicelulares, divisão por mitose significa:  

a) crescimento.          b) regeneração.          c) recombinação.          d) reprodução. 

 

8- As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e 

organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às 

células animais e vegetais.  

a) Vacúolo.           b) Membrana plasmática.        c) Parede celular.                     d) 

Centríolo.  

         

9-Qual das afirmativas indica diferenças entre as células animal e vegetal?  

I - A célula animal tem núcleo, a vegetal, não. 

II - A célula animal é retangular, a vegetal é arredondada. 

III - A célula animal possui centríolo, a vegetal, não. 

IV - A célula vegetal é retangular, e a animal é arredondada. 

 

a) Apenas a alternativa I.  

b) Apenas a alternativa III. 

c) As alternativas I, II e III.  

d) As alternativas III e IV. 

e) Todas as alternativas. 

 

10-Os seres vivos são, atualmente, divididos em cinco reinos. Essa divisão baseia-se, 

principalmente, no tipo de nutrição e na organização celular dos organismos. Assinale a 

alternativa que mostra corretamente como são considerados os organismos pertencentes 

ao reino Animal. 

 

a) Multicelulares,  procarióticos e heterótrofos. 

b) Unicelulares,  eucarióticos e heterótrofos.  

c) Multicelulares,  eucarióticos e autótrofos.  

d) Multicelulares,  eucarióticos e heterótrofos.  

e) Unicelulares, procarióticos e autótrofos. 
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11-As figuras I e II representam, respectivamente: 

 

    

   Fungos - Figura II 

a) Seres unicelulares e pluricelulares 

b) Seres pluricelulares e unicelulares 

c) Seres eucariontes e procariontes 

d) Seres vegetais e fungos 

 

12- As figuras I e II representam, respectivamente: 

 

a) Célula eucarionte e célula procarionte 

b) Célula vegetal e célula animal 

c) Célula animal e célula vegetal 

d) Célula procarionte e célula eucarionte 

e) Célula eucarionte e célula vegetal 

 

13- Que parte da célula controla a entrada e a saída de substâncias? 

_____________________________________________________________________ 

 

14- Qual a função do núcleo?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

ARTE 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

AULA 1 (01H/A) 

Conteúdo: A Arte no Antigo Egito – Pirâmides 

1) Vamos construir uma pirâmide tridimensional. Utilize o molde em anexo (na próxima 

página) para produzir sua pirâmide. Opção: se não quiser imprimir, copie o molde em 

anexo em uma folha de caderno e siga as instruções abaixo. 

1º. Pinte e decore sua pirâmide do jeito que preferir. Você pode fazer detalhes como 

tijolinhos ou pintar sobre uma lixa para dar textura de areia. 

2º. Recortar todo o molde seguindo a linha preta. Cuidado para não recortar as abas de 

colagens, elas são muito importantes. 

3º. Dobrar todas os triângulos em cima da linha preta, incluindo as abas de colagem. 

4º. Passar cola nas abas de colagem e montar sua pirâmide.  

 

2) Vamos pesquisar. Leia novamente o texto “A Arte no Antigo Egito” disponível no 

caderno 02 de arte ou pesquise na internet, ou ainda, em livros de história sobre as 

pirâmides de Gizé e escreva abaixo sobre elas:  

A) Quantas são as grandes pirâmides de Gizé? 

_____________________________________________________________________ 

B) Quais faraós construíram essas pirâmides? 

_____________________________________________________________________ 

C) A grande esfinge de Gizé representa a cabeça de qual dos faraós? 

_____________________________________________________________________    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABA DE COLAGEM 
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AULA 2 (01H/A) 

Conteúdo: A Arte no Antigo Egito – O Papiro 

 

1) Pesquise na internet ou no dicionário o que é o papiro e para o que ele era utilizado no 

Antigo Egito. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

2) Vamos produzir um papel no estilo do papiro e decorá-lo com desenhos egípcios. 

Atenção: para produzir essa atividade forre a sua mesa com um plástico ou papelão para 

não correr o risco de manchar nada. 

 

Materiais: folha de caderno de desenho ou sulfite, algodão ou pincel largo, café 

pronto (coado), lápis preto ou canetinha e lápis de cor. 

 

A) Primeiro pegue uma folha do caderno de desenho ou sulfite e coloque sobre a mesa já 

forrada. 

B) Separe uma xícara de café pronto (frio) e um pedaço de algodão ou um pincel largo. 

C) Molhe o algodão ou o pincel no café e vai passando sobre a folha branca, fazendo 

manchas, preenchendo todo o espaço. 

D) Coloque a folha para secar em um varal; depois de seca, a folha parecerá antiga, como 

um papiro. 

E) Faça desenhos e hieróglifos de sua preferência representando a Arte Egípcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 3 (01H/A) 

Conteúdo: A Arte Mesopotâmica 

1. Fazer a leitura do texto abaixo e observar as imagens. 

 

Entre o Norte da África e Ásia surgiram as sociedades da 

Mesopotâmia. Esses povos viveram há milhares de anos e localizavam-

se na região entre os Rios Tigre e Eufrates. Entre essas sociedades, 

estavam os Sumérios,  Acádios, Babilônios e Assírios, destacando-se por 

apresentarem uma das mais ricas e diversificadas tradições culturais do 

mundo antigo, como a escrita cuneiforme (escrita que é produzida com o 

auxílio de objetos em formato de cunha). 

Os povos da Mesopotâmia acreditavam na existência de vários 

deuses, ou seja, eram politeístas, e suas divindades estavam ligadas a 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/10/arte-mesopotamia-499927552.jpg
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natureza, ou seja, ao Sol, a Lua, a chuva ou ao vento etc. Sendo assim, suas produções 

artísticas também estavam relacionadas a religião, como era de costume entre os povos da 

antiguidade.  

As esculturas podiam ser estatuárias ou em baixo e alto-relevo e eram feitas em 

pedra, argila ou madeira. Representavam, através dela, especialmente seres humanos, 

seres mitológicos, animais ou deuses em posições em pé ou sentados. Na foto “Estátua de 

Gudea, Príncipe de Lagash”.      

Como exemplos de esculturas em alto-relevo (as figuras se 

sobressaem da parede do monumento) são 

as figuras de touros alados com cabeça 

humana (imagem à esquerda), parecidos 

com as esfinges egípcias, usados na 

decoração. Já o baixo-relevo é escultura 

pouco saliente executada sobre uma 

superfície, como na imagem à direita. 

As pinturas podiam ser murais visando a decoração de 

palácios e templos e para a decoração de objetos. O preto, o 

branco, o vermelho e o amarelo eram as cores mais utilizadas. Nas 

pinturas é comum encontrar representações do cotidiano, da guerra, das caçadas, dos 

rituais, das cerimônias e sobretudo dos deuses. 

Na arquitetura desses povos destacam-se os 

templos, os palácios e monumentos. Como exemplo é 

possível citar o “Zigurate de Ur” (na imagem ao lado), templo 

criado pelos sumérios em formato piramidal com o objetivo 

de adoração aos deuses. Esse locais, eram, com frequência, 

decorados com conchas, madrepérolas e lápis-lazúli (uma 

rocha de cor azul muito valorizada nas civilizações dessa 

época).  Já os túmulos desses povos eram construídos em câmaras subterrâneas feitas 

de tijolos.  

2. Responda as questões de acordo com o texto: 

A) Quais povos faziam parte das sociedades da Mesopotâmia na Antiguidade? 

_____________________________________________________________________ 

B) As artes dos antigos povos mesopotâmicos, em geral, eram feitas para decoração de 

templos, túmulos e objetos. Descreva abaixo como cada tipo de arte era produzida e qual a 

sua finalidade. Exemplo: “as esculturas podiam ser estatuárias... e serviam para 

representar...” 

Escultura:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pintura:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

C) Cite um exemplo de arquitetura mesopotâmica e diga como geralmente elas eram 

decoradas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/10/zigurate-de-ur-489495664.jpg
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D) Observe a imagem abaixo e responda: 

 

1. Qual tipo de arte é representada na imagem: 

(    ) Pintura mural          (    ) Escultura em alto-relevo  

(    ) Templo               (    ) Escultura humana   

(    ) Escrita cuneiforme   

           

2. Descreva o que está representado na imagem ao lado. 

______________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

AULA 4 (01H/A) 

Conteúdo: A Arte Mesopotâmica 

 

1. Como você estudou no texto acima, a escultura em baixo-relevo era muito utilizada nas 

artes da Mesopotâmia. Vamos aprender a fazer um desenho em baixo-relevo. 

a) Primeiro faça um desenho de sua preferência no caderno: pode ser um personagem, um 

objeto, uma paisagem etc. Faça um desenho grande, para facilitar na hora de dar o 

acabamento. 

b) Pinte todo o seu desenho com lápis de cor e contorne as linhas com lápis preto. 

c) Finalize seu desenho passando cola branca líquida (não pode ser bastão) ou cola 

colorida em todo o contorno do desenho. Espere secar e pronto, você tem uma arte em 

baixo-relevo.  

 

2. Os templos mesopotâmicos eram muito ricos em decoração como você pode observar 

nas imagens abaixo da “Porta de Ishtar” que fazia parte da muralha da Babilônia em 575 

a.C.  Faça a intervenção no desenho abaixo criando uma decoração para o templo.  
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3. Relacione as figuras abaixo ao tipo de arte que elas representam: 

A) Escultura estatuária 

B) Pintura 

C) Arquitetura “Zigurate” 

D) Baixo-relevo 

E) Alto-relevo  

        

 

 

 

          (      )                         (      )                            (      )                    (     )               (      ) 

 

 

             (   )                             (   )                               (   )                    (   )                (   ) 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

    EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

Hóquei – histórico da modalidade 

 

O Hóquei é um esporte olímpico que pode ser jogado no gelo, em grama ou em quadra. 

A primeira modalidade de Hóquei que surgiu foi em campo, também chamado de em 

grama, que é praticado por duas equipes de 11 jogadores cada. O esporte é praticado 

conduzindo a bola com um stick, nome dado ao taco que cada jogador possui em tal 

esporte, e tem como objetivo fazer o maior número possível de gols. Embora a tradição 

dessa prática remonte aos persas milênios atrás, o esporte é atribuído aos ingleses do final 

do século XIX. O desporto se popularizou nas colônias britânicas e, hoje, é praticado em 

todos os continentes. Todavia foi a categoria sobre o gelo que se tornou mais famosa no 

mundo. 

 
                     Hóquei sobre a grama. Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com 

 

O Hóquei sobre o gelo surgiu no Canadá como uma variante do Hóquei em campo. 

Soldados britânicos fizeram os primeiros jogos sobre rios e lagos congelados no rigoroso 

inverno canadense. O primeiro jogo em local fechado só foi realizado em 1875 em 

Montreal. Dois anos depois, foram elaboradas as regras para o esporte. Como o desporto 

foi transferido da grama para o gelo, algumas adaptações foram necessárias. A bola de 

borracha foi substituída por um disco de madeira e cada equipe passou a contar com nove 

jogadores. O sucesso foi rápido e várias equipes foram criadas no Canadá no decorrer da 

década de 1880. O número de equipes e a qualidade do jogo cativou o governador geral 

do Canadá Lord Stanley of Preston, que decidiu criar uma competição na qual o 

vencedor ganharia um troféu de prata doado por ele, em 1898. O esporte havia começado 

a ser praticado nos Estados Unidos três anos antes. As esquipes dos dois países foram 

unificadas em uma única competição chamada de National Hockey League (NHL), em 

1917, que dava ao vencedor o troféu que é chamado até hoje de Stanley Cup. 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/08/h%C3%B3quei-sobre-a-grama_198972455.jpg
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                       Hóquei sobre o gelo. Foto: Robert Nyholm / Shutterstock.com 

Em 1920 começou a ser disputado o campeonato mundial de Hóquei no gelo, que tem 

como maiores campeões o Canadá, a União Soviética e a Suécia. A NHL é o campeonato 

de uma modalidade esportiva praticado há mais tempo no mundo e tem como maior 

vencedor o Montreal Canadians. Por outro lado, foi o primeiro campeonato a ser 

completamente suspenso durante a temporada 2004/2005 porque os jogadores se 

recusaram a jogar, uma vez que os times não tinham dinheiro suficiente para pagar seus 

salários. A consequência desse protesto foi a imposição de um teto salarial que é igual 

para todos os times, o que os nivelou e deixou a competição mais equilibrada. 

Todos os jogadores e juízes usam patins no Hóquei no gelo. Os jogadores usam seus 

sticks para conduzir o puck, disco que hoje é de borracha. O objetivo continua sendo o de 

fazer o maior número de gols. Pelo fácil deslocamento no gelo, o jogo de Hóquei é um dos 

mais rápidos do mundo. É também um dos jogos mais violentos e agressivos e, por isso, o 

equipamento de proteção é indispensável. Além disso, embora sejam proibidas, as brigas 

são comuns nos jogos. Outra adaptação feita ao jogo foi a redução do número de 

jogadores de nove para cinco por equipe. Mas o esporte permite a troca ilimitada de 

jogadores no decorrer do jogo. 

O Hóquei no gelo é o principal esporte do Canadá e muito popular nas regiões nordeste e 

centro-norte dos Estados Unidos. É muito admirado, sobretudo, em países de clima frio 

como Suécia, Rússia, República Checa, Finlândia, Eslováquia, Eslovênia e Letônia, mas 

também é praticado em países de clima temperado, tendo em vista que para praticar o 

Hóquei basta haver uma arena especializada. 

Atividades 

1) Onde surgiu o hóquei? 

2) Quais são as variações do hóquei? 

3) Onde surgiu o hóquei sobre o gelo? 

4) Quais adaptações o esporte sofreu, ao passar da grama para o gelo? 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/08/h%C3%B3quei-sobre-o-gelo_152248385.jpg
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5) Qual foi o primeiro campeonato de hóquei? 6) Quais são os equipamentos necessários 

para jogar o hóquei de grama? 

7) No gelo, qual é o material utilizado que serve como bola? 

Texto 11 

Hóquei sobre a Grama 

Origem 

O hóquei sobre a grama é o mais antigo esporte de taco e bola conhecido. É praticado 

desde aproximadamente 2000 a.C. A versão praticada sobre o gelo é disputada nos Jogos 

de Inverno. O hóquei sobre grama é um jogo muito antigo. Tudo indica que começou a ser 

praticado há 5 mil anos, na Pérsia, quando aristocratas se divertiam com um jogo parecido 

com o atual polo a cavalo. Como este era (e é) um esporte muito caro, as crianças e os 

menos afortunados economicamente criaram um jogo sem cavalos e ajustaram a longitude 

do stick de acordo com sua altura. Os celtas o teriam levado para as Ilhas Britânicas, mais 

precisamente para Irlanda, onde recebeu o nome de Hurley (lança). 

 

Sob o reinado de Enrique II, a Inglaterra se apoderou do Hurley, rebatizando-o com 

o nome de Kappan e posteriormente de Bandy (Curvo). Os ingleses o jogavam nas praias 

de areia dura ou no gelo. A versão que se jogava sobre o gelo se popularizou na Suécia, 

onde trocaram a bola por um disco redondo aplanado: nascia o hóquei sobre gelo. Em 

1852 foram criadas as primeiras regras reais e, em 1870, a popularidade do hóquei atingiu 

toda Inglaterra sob diversos nomes (hockey, hoockey, horkey e hawkey). Na época, o jogo 

era violento e se assemelhava com o rúgbi. A mudança para um jogo mais técnico foi 

determinada pela mudança da bola: no lugar de uma bola de madeira começou a ser 

utilizada uma bola de críquete. Antes do final do século 19, o hóquei adquiriu muitas novas 

regras e alguns princípios do futebol, como a regra do impedimento e a tática de passes. 

 

A criação da Associação Inglesa foi em 1866 e pode ser considerada como a data 

oficial do nascimento do esporte. 

 

História 

 

Existem várias versões sobre a origem do hóquei sobre grama. Registros foram 

encontrados em construções do Egito Antigo, bem como na Grécia Antiga, na Pérsia e no 

Império Romano. Na Grã-Bretanha, um jogo muito semelhante, conhecido pelo nome de 

hurlin, também era praticado e acabou dando origem ao hóquei moderno. A Inglaterra, 

aliás, tratou de lapidar a modalidade e em 1863 o esporte ganhou a cara que tem hoje, 

inclusive com suas regras já definidas. 

O hóquei se espalhou rapidamente entre as colônias britânicas encontrando 

especial receptividade na Índia e no Paquistão, onde é o esporte nacional. Estes países 

são as principais potências do esporte até hoje, que a partir da década de 50 ganhou 

grande impulso em toda a Europa, principalmente na Alemanha, Holanda, Espanha e 

Leste Europeu. Nas Américas, o hóquei é popular na Argentina, Uruguai, Chile, EUA, 

Canadá e Cuba. Também é bem aceito na Ásia (China, Indonésia, Coréia do Sul e 

Malásia), África (Zimbábue, África do Sul e Quênia) e Oceania (Austrália e Nova Zelândia). 

Atualmente a FIH (Federação Internacional de Hóquei) tem 118 países filiados nos cinco 

continentes. Apesar de não ser tão difundido no Brasil, o hóquei sobre a grama é o terceiro 

desporto com maior número de praticantes em todo o mundo. Na Holanda, por exemplo, o 

número de federados supera os do futebol. 
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O esporte é considerado altamente tático. Como é disputado com 11 jogadores de cada 

lado e em um campo com dimensões quase iguais aos do futebol, o hóquei inspira 

técnicos de clubes europeus a acompanhar suas partidas, em busca de novidades táticas. 

A ponto de, na Copa do Mundo de 1998, a seleção da Holanda ter como técnico-assistente 

o treinador da seleção holandesa de hóquei na grama. O grande astro da história do 

hóquei de grama foi um indiano com nome de inglês: Balbir Singh. Ele fez parte do grande 

time da Índia que conquistou as medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1948, em Londres, 

na Inglaterra; 1952, em Helsinki, na Finlândia, e 1956, em Melbourne, na Austrália. A 

idolatria por Singh foi tão grande que outros quatro jogadores de hóquei adotaram o nome 

dele em outras gerações. Alguns foram batizados como Balbir Singh; outros, simplesmente 

mudaram de nome. 

 

O hóquei sobre grama estreou nos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra, em 

1908, como esporte de exibição disputado apenas por homens. Doze anos depois, nas 

Olimpíadas da Antuérpia, na Bélgica, voltou ao programa olímpico, mas ainda como 

exibição. Foi só em 1928, em Amsterdã, na Holanda, que a modalidade passou a constar 

do quadro oficial de medalhas, mas apenas no torneio masculino. As mulheres só tomaram 

parte em 1980, em Moscou, na antiga União Soviética. 

 

O hóquei na grama 

 

Praticado desde aproximadamente 2000 a.C., o hóquei é um dos mais antigos esportes de 

taco e bola de que se tem notícia. No entanto, foi apenas no século XIX que ele teve suas 

regras oficializadas. A criação da Associação Inglesa de Hóquei, em 1866, serviu para 

marcar oficialmente seu nascimento. A estreia nas Olimpíadas foi em 1928, em Amsterdã. 

A primeira participação no Pan, por sua vez, ocorreu em Winnipeg, em 1967. 

 

As partidas têm dois tempos de 35 minutos e são disputadas por duas equipes de 

11 jogadores cada. O objetivo é marcar o maior número possível de gols. O hóquei na 

grama só surgiu oficialmente nos Jogos Olímpicos em Amsterdã-1928, na categoria 

masculina.  

Antes disso, a modalidade foi disputada apenas como esporte de exibição nas edições de 

Londres-1908 e Antuérpia-1920. E desde que começou a valer para o quadro de 

medalhas, em 1928, o hóquei foi amplamente dominado pela Índia, soberana até as 

Olimpíadas de Melbourne-1956. Nesse período, os indianos faturaram todas as medalhas 

de ouro em disputa após uma sequência de 24 vitórias consecutivas, marca que persiste 

até hoje. 

 

Em 1960, a Índia teve essa trajetória quebrada pelo arquirrival Paquistão, que seria 

derrotado quatro anos depois pelos próprios indianos. A hegemonia desses dois países 

asiáticos começou a ruir definitivamente em 1988, quando seus representantes não 

faturaram nenhuma medalha. A partir de então começaram a se destacar Holanda, atual 

campeã no masculino, e Austrália, mas nada que se igualasse ao domínio asiático. 

 

A categoria feminina só seria admitida nos Jogos em 1980, quando o Zimbábue 

ficou com o ouro. Em Sydney-2000, a Austrália ficou com o ouro no feminino derrotando a 

Argentina, que por sinal ficou com o ouro no Pan-americano de Santo Domingo. O Brasil 

nunca disputou o hóquei sobre grama em Olimpíadas e só recentemente começou a 

participar de competições internacionais.  
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No Brasil 

 

O primeiro campeonato nacional de hóquei sobre a grama foi disputado em 1998, 

embora a modalidade tenha chegado ao país no final do século XIX. Também em 1998 foi 

criada a Associação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor. O Brasil nunca se 

classificou para uma edição das Olimpíadas. 

 

Atividades 

1) Onde surgiu o hóquei sobre a grama? 

2) No inicio, como era jogado? 

3) Quando surgiram as primeiras regras oficiais? 

4) Por quais nomes ficou conhecido o hóquei na Inglaterra?  

5) Quando ocorreu a criação da Associação Inglesa de hóquei? 

 

Texto 12 

 

Regras do Hóquei sobre a Grama - parte 1 

 

As partidas são divididas em dois tempos de 35 minutos e disputadas por duas 

equipes de 11 jogadores. Vence o time que marcar o maior número de gols. 

Uma partida de hóquei sobre grama consiste de dois tempos de 35 minutos cada, 

durante os quais dois times com onze jogadores tentam marcar o maior número de gols 

possível. 

Os gols são marcados quando a bola – feita de plástico (tipo PVC) e cortiça, com 

um diâmetro de 7 centímetros e pesando cerca de 170 gramas – atravessa totalmente a 

linha do gol adversário depois de ser tocada pelo taco (“stick”) de um atacante dentro da 

área de chute (um semicírculo marcado a 15 metros do gol). 

 

A bola só pode ser tocada com o lado plano do taco, geralmente feito de madeira, 

mas podendo ser construído em alumínio ou fibra de carbono. Os tacos pesam entre 350 e 

700 gramas, variando de comprimento, tipo de construção e curvatura de acordo com a 

preferência do jogador. 

O campo tem 91 metros de comprimento e 55 metros de largura, dividido por uma 

linha central e com uma outra a 23 metros de cada linha de fundo. O gol tem 2,10 metros 

de altura e 3,66 metros de largura. 

Uma característica única do hóquei sobre grama é a regra de obstrução. Na maioria 

dos outros esportes proteger a bola com o corpo não só é permitido como faz parte da 

estratégia do jogador. No hóquei sobre grama, no entanto, proteger a bola com o corpo só 

é permitido quando a bola está em movimento. Desta forma todos os jogadores têm a 

mesma chance de ter o controle da bola, quando há um drible ou um passe. 

Outras infrações incluem tocar a bola com alguma parte do corpo (somente ao 

goleiro é permitido tocar a bola com as mãos ou as pernas), usar o taco de maneira 

perigosa e lançar a bola perigosamente na direção de algum jogador. 

Normalmente, quando é marcada uma infração, o time que a sofreu tem direito a 

um tiro livre do lugar onde esta foi marcada. No entanto, se a falta acontecer dentro da 

área de chute, ou se tratar de uma falta intencional da defesa, atrás de sua linha de 23 

metros, é marcado um corner curto (short-corner). 
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O corner curto é um tiro livre do ataque, batido da linha de fundo a uma distância de 

9 metros do poste do gol, devendo todo atacante estar fora da área de chute. Somente 

cinco defensores podem ficar atrás da linha de fundo, enquanto os outros devem ficar atrás 

da linha do meio de campo. A vantagem é toda do ataque, que precisa parar a bola antes 

de lançá-la ao gol e para tal realiza uma série de jogadas previamente ensaiadas para 

iludir os defensores.  

Qualquer falta intencional marcada dentro da área de chute resulta em pênalti em 

favor do ataque. O pênalti é cobrado a uma distância de 7 metros do gol e o jogador só 

poderá dar um passo para empurrar a bola (não é permitido batê-la no pênalti) em direção 

ao gol, depois de autorizado pelo árbitro. 

Com relação às faltas, os árbitros podem punir os jogadores com três tipos de 

cartões, que são aplicados de acordo com a gravidade da infração cometida. O cartão 

verde serve para advertir um jogador quanto à sua conduta antiesportiva. O próximo nível 

é o cartão amarelo, que leva a uma suspensão temporária do jogador, cabendo ao árbitro 

determinar a duração desta. Neste caso, os jogadores não podem ser substituídos. Os 

jogadores suspensos devem sair do campo e não podem ser substituídos. E em casos 

extremos o árbitro usa o cartão vermelho, que exclui o jogador pelo resto do jogo. 

 

Atividades 

1) Como são divididas as partidas de hóquei sobre a grama? 

2) Qual o critério para vitória de uma das equipes? 

3) Qual o tamanho do campo de hóquei sobre a grama? 

4) O que é o “corner curto”? 

5) Onde é cobrado o pênalti após uma falta intencional dentro da área de chute? 

Texto 13  

 

Regras do Hóquei sobre a Grama – parte 2 

 

1 – Devido a sua similaridade com o futebol, no hóquei sobre grama, é permitido colocar o 

pé na bola? 

 

Apesar da similaridade com o futebol, não é permitido colocar o pé e nenhuma parte do 

corpo na bola. Esta só poderá ser tocada com a parte plana do taco. 

 

2 – Quais as dimensões de um campo de hóquei sobre a grama? 

 

As dimensões de um campo de hóquei sobre grama são 91,44m x 55m. O campo é feito 

de grama sintética com base de água ou areia, o que permite que o jogo se torne veloz e 

mais preciso, quando comparado com os antigos campos de grama natural. Em um campo 

de hóquei sobre grama, encontramos 3 divisões: uma central e duas a 23m da linha de 

fundo. Além destas, temos também 2 semicírculos de 14,63m de raio, traçados a partir do 

ponto médio da linha de fundo, estes delimitam a área de gol. 

 

3 – Quais as dimensões das balizas (gols)? 

 

As balizas medem 2,14m de altura por 3,66m de largura. 

 

4 – Qual o número de jogadores e de substituições? 
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Cada time é composto por 11 jogadores e mais 5 reservas. A respeito das substituições, 

estas são ilimitadas. 

 

5 – Qual o tempo de uma partida de hóquei sobre grama? 

 

Uma partida é dividida em dois tempos de 35 minutos. 

 

6 – É permitido proteger a bola com o corpo em uma partida de hóquei sobre grama? 

 

A bola só pode ser protegida com o corpo se estiver em movimento, caso contrário será 

marcado uma obstrução. 

 

7 – Existe pênalti no hóquei sobre grama? Quando ele é marcado? Qual a distância da 

cobrança? 

 

Sim, no hóquei sobre grama e indoor temos infração que origina o pênalti. Ele é marcado 

quando ocorre uma falta intencional dentro da área de arremate. A distância de cobrança é 

de 6,40m do gol. 

 

8 – É permitido bater na bola em uma cobrança de pênalti? 

 

Não, no pênalti só podemos empurrar a bola em direção ao gol. Além disto, o cobrador 

somente poderá dar um passo antes de empurrar a bola em direção ao gol. 

 

9 – Quantos e quais cartões existem no hóquei sobre grama e indoor? 

 

Existem 3 cartões no hóquei sobre grama, são eles: 

 

Cartão Verde: suspensão de 2 minutos; 

Cartão Amarelo: suspensão de no mínimo 5 minutos; 

Cartão Vermelho: expulsão. 

 

Os jogadores suspensos não podem ser substituídos. 

 

10 – Qual o objetivo do jogo? 

 

O objetivo do jogo é marcar o maior número de gols. Estes serão anotados quando a bola 

é batida, arrastada ou desviada com a parte plana do taco de dentro da área de arremate 

adversária (semicírculo). Para o gol ser validado, a bola deverá atravessar completamente 

a linha de gol. 

 

11 – Existe impedimento no hóquei? 

 

Ao contrário do futebol, não há impedimento no hóquei. 

 

12 – O que é um Corner Curto? 

 

Corner Curto é uma cobrança de falta não intencional cometida dentro da área de arremate 

ou intencional fora da área de arremate e antes da linha de 23m. A cobrança é executada 
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da linha de fundo, na marcação distante 10m do poste da baliza. Nesta cobrança, a bola 

deverá ser impulsionada em direção aos atacantes que encontram-se fora da área de 

arremate, estes quando a recebem, poderão entrar na área e direcioná-la para o gol. A 

equipe que defende o Corner Curto terá direito a posicionar 5 jogadores atrás da linha de 

gol, enquanto que a equipe que ataca poderá colocar quantos jogadores desejar atrás da 

área de arremate. 

 

13 – No hóquei sobre grama existe a lei da vantagem? 

 

Sim, para qualquer falta, não é necessário haver uma penalização se o jogador infrator não 

se beneficiar dela; interrupções desnecessárias influenciam na fluidez do jogo. 

 

14 – Como são cobradas as faltas que ocorrem fora da área de arremate? 

 

As faltas não intencionais originadas fora da área de arremate por um defensor em um 

atacante (1), até a linha de 23m, assim como as faltas originadas nas demais áreas do 

campo (2) serão cobradas com um tiro livre do local onde ocorreu. No tiro livre o jogador 

que executa a cobrança poderá fazer um passe ou um auto passe (conduzir a bola sem ter 

a necessidade de passar). Todos os demais jogadores deverão estar a 5m do local de 

cobrança. 

 

Detalhe: a bola só poderá ser direcionada para a área nos tiros livres que ocorrerem atrás 

da linha de 23m, após percorrer 5m ou quando for tocada por outro jogador. 

 

15 – No Hóquei sobre grama, a bola sai nas laterais? 

 

Como elas devem ser cobradas? Sim, no hóquei sobre grama, a bola sai nas laterais. A 

respeito da cobrança, esta deverá ser executada no local onde a bola saiu e o jogador 

pode fazer um auto passe, ou seja, conduzir a bola sem ter a necessidade de executar um 

passe. 

 

Embora no hóquei sobre grama a bola saia nas laterais, no hóquei indoor, existe uma 

proteção lateral de 10cm de altura que evita que a mesma saia nas laterais. 

Disponibilizado em http://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/hoquei-sobre-grama 

 

Atividades 

1) É permitido colocar o pé na bola no hóquei na grama? 

2) É permitido proteger a bola com o corpo em uma partida de hóquei sobre grama? 

3) Qual o objetivo do jogo? 

4) Quantos e quais cartões existem no hóquei sobre grama e indoor? 

5) Existe impedimento no hóquei? 

 

 

 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/hoquei-sobre-grama
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

LÍNGUA INGLESA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 6º  Turma: ______ 

Hello students! How are you? 

Vamos para mais um caderno de atividades, espero que estejam bem e vamos ocupar 

bem o nosso tempo. Tudo é aprendizado! Cuidem- se! 

Peço que resolvam estes exercícios, se não quiserem imprimir, podem copiá-los  no 

caderno. Se preciso, consultem o livro, dicionário ou internet. 

Um grande abraço virtual! 

No caderno anterior vimos os dias da semana, números, verbo to be e família. 

Agora vamos ver os meses do ano, estações do ano e continuaremos estudando o verbo 

to be,  

 

MONTHS OF THE YEAR – MESES DO ANO 

 

Vamos conhecer os meses do ano em inglês. Primeiro, veremos algumas palavras 

necessárias para ampliar seu vocabulário: 

Calendar: Calendário  

Month: Mês  

Year: Ano  

Day: Dia  

Week: Semana  

 

O antigo calendário romano era composto de dez meses e o último mês era dezembro. Foi 

Júlio César em 46 a.C. que modificou o calendário para doze meses.  

E é este calendário de 12 meses que usamos até hoje. 
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CURIOSIDADE 

Agora iremos ver os meses em inglês e seus significados: 

Significado dos meses em inglês: 

January (Janeiro) – Janus, Deus dos Portões.  

February (Fevereiro) – Febra, Festival de Purificação.  

March (Março) –  Mars, Deus da Guerra.  

April (Abril) –  Aprilis, Abertura da Primavera (no hemisfério norte).  

May (Maio) –  Maia, Deusa da Fertilidade.  

June (Junho) –  Juno, Deusa das Mulheres.  

July (Julho) –  Julius, Júlio César.  

August (Agosto) –  Augustus, Augusto César.  

September (Setembro) –  Septem, sete.  

October (Outubro) –  Octo, oito.  

November (Novembro) –  Novem, nove.  

December (Dezembro) –  Decem, dez. 

Atenção: O meses em inglês sempre são iniciados com letra maiúscula.  

Lembre-se também que:  

1-  A preposição utilizada antes dos meses é “in”.  

2 -  Porém, quando se mencionar a data, a preposição utilizada é “on”. 

a) The Independence Day is in July. (O Dia da Independência é em Julho.) 

b) The Easter is in April. (A Páscoa é em Abril.) 

c) On July 14th. (Em 14 de julho)     

d) My Birthdays is on March 22th. (Meu aniversário é em 22 de Março). 

Agora vamos para os exercícios. 
 

Exercises 
 
1- Encontre no caça-palavras os meses do ano e inglês. 
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2- Complete as palavras com as iniciais dos meses do ano abaixo: 

 
3- Responda utilizando a língua inglesa. 

 

a) What month is your birthday? Qual mês é do seu aniversário? 

_____________________________________________________________________ 

 

b) What month is Christmas? Qual mês é o Natal? 

_____________________________________________________________________ 

 

c) What is Brazil's Independence Month? Qual é o mês da Independência do Brasil? 

_____________________________________________________________________ 

 

d) What month is your mother's birthday? Qual mês é o aniversário de sua mãe? 

_____________________________________________________________________ 

SEASONS OF THE YEAR- ESTAÇÕES DO ANO 
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Seasons (Estações) 

SPRING (Primavera)  

No Hemisfério Norte a Primavera (Spring) inicia entre 20-23 de Março e termina entre 20-

23 de Junho.  

A característica mais marcante da Primavera (Spring) é o reflorescimento da fauna e da 

flora. Muitos animais aproveitam a temperatura ideal da estação para se reproduzir. Neste 

período, os dias passam a ser mais longos e as noites mais curtas; as chuvas aumentam 

um pouco, mas o sol continua a brilhar. 

SUMMER (Verão) 

O Verão (Summer) começa após o término da Primavera, entre 20-23 de Junho e termina 

entre 20-23 de Setembro. Esta é a estação mais quente do ano.  

Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos e 

ensolarados, mas também possui dias chuvosos. Geralmente, o Verão (Summer) é o 

período do ano reservado às férias.  

O verão se estende por todo o mês de Junho, Julho e Agosto no Hemisfério Norte (The 

Summer extends for the whole months of June, July and August in the Northern 

Hemisphere). 

AUTUMN  or FALL (Outono) 

No Hemisfério Norte o Outono (Fall) inicia entre 20-23 de Setembro e termina entre 20-23 

de Dezembro. Nesta estação, as folhas das árvores e as frutas já estão maduras e 

começam a cair. Os jardins e os parques ficam cobertos por folhas de todas as cores. Os 

dias são menores e mais frios pela aproximação do inverno (exceto nas regiões próximas 

ao equador). 

WINTER (Inverno):  

O Inverno (Winter) inicia entre 20-23 de Dezembro e termina entre 20-23 de Março. 

Durante esta estação os dias são mais curtos, a temperatura diminuiu podendo chegar 

abaixo de 0º e em muitos ligares ela é marcada pela neve. 

O inverno é a estação que tem as temperaturas mais baixas e os dias mais curtos.  

Winter is the season that has the shortest days and the lowest temperatures.  

Muitas atividades e esportes de inverno envolvem o uso da neve de alguma forma.  

Many winter activities and sports involve the use of snow in some form. 

Observe:  

Quando quisermos dizer “na primavera”, “no verão”, “no outono” e “no inverno” vamos usar 

in antes da estação do ano. Vejam abaixo as combinações e algumas frases de exemplo:  

in spring ou in the spring - na primavera 

in summer ou in the summer - no verão 

in fall ou in the fall / in autumn ou in the autumn - no outono 
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in winter ou in the winter - no inverno 

ACTIVITIES 

1- Read the text and put  (C ) or ( E). Leia o texto e coloque ( C) para certo ou ( E )para 

errado. 

Today is Thursday. It’s cold, it’s rainy and It’s windy because it’s winter. Jake is 

studying Math. Jake is a boy of twelve years old, he lives with his father, his mother and his 

sister Julia. Julia is twenty years old. Look at the Jake’s bedroom, what’s a mess! There is a 

Science Book on the table, a Portuguese Book under the chair, an English Book in the box 

and a History Book between the table and the chair. 

A – (     ) De acordo com o texto é terça feira. 
B – (     ) Jake mora com os pais e um irmão. 
C – (     ) Jake tem vinte anos. 
D – (     ) Está frio e nevando. 
E – (     ) Júlia tem doze anos. 
F – (     ) O livro de Português está debaixo da cadeira. 
G – (     ) O livro de História está em cima da mesa. 
H – (     ) O livro de Inglês está dentro da caixa. 
I–   (     ) De acordo com o texto a estação é outono. 
J–  (     ) Está chovendo e ventando. 
 

2- According to the figures, write the names of the seasons. De acordo com as figuras, 

escreva os nomes das estações do ano. 

 

3- Mark True Or False - Verdadeiro ou Falso 

 

A. It rains in summer in Brazil. (...) 

B. It doesn't snow in winter in the USA. (...) 

C. It is sunny in spring in Brazil. (...) 

D. Fall is a synonym of autumn. (...) 
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Verbo To be- Present 

Veja a tabela com a conjugação do verbo to be como apoio para realização dos exercícios. 

 

Exercises 

1- Read the text and write C or E. Leia o texto e escreva  C para certo e E para errado. 

 

Teen Talk Podcast 

Rebecca: Hello, I’m Rebecca Hill. Nice to have you with us today. And what’s your name? 

Greg: My name’s Greg. 

Rebecca: Well, hi, Greg. 

Greg: Hi, Rebecca. 

Rebecca: Greg, this is Bryan. 

Greg: Good morning, Bryan. What’s your last name? 

Bryan: My last name is Hill. 

Rebecca: He’s my brother. 

Bryan: Greg, welcome to Teen Talk Podcast. 

Greg: Thank you. 

Rebecca: Today our topic is names… 

(     ) Greg é irmão de Rebecca. 

(     ) O apelido de Bryan é Hill. 

(     ) Rebecca apresentou Bryan para Greg. 

(     ) De acordo com o texto o tópico a ser debatido no dia é nomes. 
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2- Passe as frases para a forma negativa. 

A) I’m Rebecca Hill. 

_____________________________________________________________________ 

B) My name’s Greg. 

____________________________________________________________________ 

C) My last name is Hill. 

_____________________________________________________________________ 

D) He’s my brother. 

_____________________________________________________________________ 

3-  Marque a alternativa que completa corretamente  o pequeno diálogo. 

George: Hi Paul! This  ___  Mariah, my cousin. 

Paul: Hello, Mariah! I___  Paul. ___ you a student? 

Mariah: No, I___ a doctor. I work in Atlanta. 

A) is - are - are - am 

B) are - are - am - is 

C) is - am - are - am 

D) isn’t - are - am - is 

E) am - is - are – am 

4- Complete as sentenças em inglês com a forma correta do verbo to be : Am, Is ou Are. 

A) My name _____ Miguel. 

B) I _____ Brazilian. 

C) My parents ______ Americans. 

D) My mothe______ an accountant. 

E) I have one brother, he____11 years old. 

F)  We_______ playing with our friends, Helena and Beto. 

G) I _______ happy today. 

Good work!! Bom trabalho! 

Boa atividade!! 

 


