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LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto de Conhecimento: GÊNERO TEXTUAL CONTOS DE FADAS 

Habilidade: (EF67LP27/ES) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações 

artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a 

outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. 

 
O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um 
enredo - uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. 

Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve não é possível incluir vários 
lugares e personagens diferentes. 

Há vários tipos de contos: realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, 
psicológicos, de fadas. 

A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes: apresentação do enredo, 
desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão - clímax, e solução - desfecho. 

  Características do conto   

O conto apresenta as seguintes características 

 Espaço delimitado; 
 Tempo marcado; 
 Presença de narrador; 
 Poucos personagens; 
 Enredo. 

Espaço delimitado: o local em que se desenvolve a história é delimitado, como uma 
determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, 
em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. 

Tempo marcado: o tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que 
momento a história acontece. Esse tempo pode ser: 

 
 cronológico - quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias, anos. 
 psicológico - quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo 

com a imaginação do narrador ou de um personagem. 

Narrador: a história do conto é contada por um narrador, que pode ser: 

 narrador observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. 
 narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é um dos seus 

personagens. 
 narrador onisciente, aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. 

 
Personagens: o conto contém poucos personagens, porque como é um texto breve, não é 

possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou 
secundários. 

 Personagens Principais são aquelas que desempenham o papel central, sendo 
fundamentais para o desenvolvimento da trama. 

 Personagens secundárias são aquelas que assumem um papel de menor importância, 
mas não deixam de ser importantes para o desenrolar da trama, já que dão suporte à 
história tecendo pequenas ações em torno das personagens principais. 



Enredo: o conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem 
aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser: 

 linear - quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja: apresentação, 
desenvolvimento, momento de tensão - clímax, e solução - desfecho. 

 não linear - quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar 
pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução e os 
acontecimentos são narrados ao longo do conto. 

Sua estrutura está dividida em três partes: 

Introdução: nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens 

e enredo. 

Desenvolvimento: aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o 

problema ou a situação apresentada na introdução. 

Clímax: quando acontece o momento de maior tensão da história. 

Desfecho: encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. 

Atividades 
 

1ª Semana 

Para responder as questões abaixo, você irá fazer a leitura do conto: O beijo da Palavrinha que se 
encontra no livro didático Português Conexão e Uso nas páginas: 93,94 e 95 do autor Mia Couto. 

Questão 1. No conto lido, há uma sequência de fatos que envolvem alguns personagens. Qual é  
o assunto do conto?    

Questão 2. De acordo com a divisão da estrutura do conto, associe cada parte do conto a uma 
das afirmações a seguir, numeradas de I a IV. 

a) Situação inicial: a apresentação dos personagens. 
b) Complicação: o fato que muda a situação inicial. 
c) Ações dos personagens e suas consequências. 
d) Desfecho. 
I. A menina adoece gravemente. ( ) 
II. A menina compreende o sentido da palavra mar. ( ) 
III. Maria Poeirinha vive com sua família em uma aldeia. ( ) 
IV. O irmão de Poeirinha mostra à irmã como é o mar. ( ) 

 

 
2ª semana 

 Personagens Principais são aquelas que desempenham o papel central, sendo 
fundamentais para o desenvolvimento da trama. 

 Personagens secundárias são aquelas que assumem um papel de menor importância, 
mas não deixam de ser importantes para o desenrolar da trama, já que dão suporte à 
história tecendo pequenas ações em torno das personagens principais. 



Questão 3. A história tem, dentre os personagens, a menina Maria Poeirinha. Ela pode ser 
considerada a personagem principal ou uma personagem secundária? Explique sua resposta. 

 
 

 



Questão 4. Que relação se pode estabelecer entre o nome dado à menina e a condição dela no 
ambiente? 

 
 

 

 

Questão 5. Como a menina é caracterizada?    
 
 

 
 

 

3ª Semana 

Questão 6. Ao contar uma história, o narrador situa a narrativa em algum lugar do espaço e tempo. 
Como é caracterizado o local em que vivem os personagens? 

 
 

 

 

Questão 7. De acordo com o contexto do conto e com seus conhecimentos, que sentimentos e 
significados o personagem atribui ao mar? 

 
 

 

 

Questão 8. O conflito, em um conto, tem relação com um obstáculo que o personagem principal 
precisa enfrentar, podendo superá-lo ou não. Em “O beijo da palavrinha”, qual é o conflito? 

 
 

 

 

Questão 9. Qual é a palavra ou expressão que dá início ao conflito nesse conto? 
 
 

 
 

 

4ª Semana 

Questão 10. O que foi sugerido para resolver o conflito? E de quem foi a ideia? 
 
 

 

 

Questão 11. A sugestão foi colocada em prática? Por quê? 
 
 

 

 

Questão 12. Indique quais das afirmações a seguir completam o sentido desta frase: Ao conduzir 
Poeirinha na leitura da palavra mar, o irmão: 

a) Faz a menina sentir a emoção de conhecer o mar pela fantasia associada à palavra. 
b) Ensina-lhe como se escreve essa palavra porque era o que ela desejava. 
c) Constrói o sentido do que era o mar por meio da imaginação e da invenção. 
d) Torna o mar algo concreto por meio de imagens e do afeto pela irmã. 



ARTE 

Objeto de Conhecimento: Linha; Artes Visuais; História Indígena; 

Habilidades: 

EF69AR01-06/ES- Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais que identifiquem a 

formação do povo brasileiro, tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros 

de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 

diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

EF69AR04- Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 

escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

EF69AR31-06/ES- Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da arte brasileira na identidade do povo que 

constitui essa nação. 

EF69AR32-06/ES- Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas, valorizando a identidade do povo brasileiro. 

ARTE INDÍGENA 

Observe as imagens a seguir e responda: 
 

 

 

Questão 13- O que as imagens acima tem em comum? 
 
 

 
 

Questão14- Você já viu algum objeto contendo esses desenhos parecidos com esses 

apresentados nas imagens acima? Qual objeto? 

 
 

 

 

 

 



GRAFISMO INDÍGENA 

 

O grafismo dos povos indígenas do Brasil sempre chamou a atenção por sua beleza. É comum ver 

esse grafismo na pintura corporal e em objetos utilizados no cotidiano, como esculturas e vasos, 

feitos com argila, e cestos, peneiras e redes de dormir, feitos de trançado de palha, entre outros. 

Nas imagens a seguir, podemos observar exemplos de como os indígenas utilizam o grafismo. 

 

 
A LINHA NO GRAFISMO INDÍGENA 

Ao observarmos o grafismo indígena, percebemos que ele é formado por linhas. A linha é um 

elemento importante na produção artística. Ela pode ser fina, grossa, curva, etc. 



PRATICAR A ARTE 

Questão 15- Pratique seu gesto de desenho repetindo as diferentes formas da linha no espaço 

formando um grafismo: 

 

 
Questão 16- Complete as frases a seguir e preencha a cruzadinha abaixo: 
 

 

A) Várias  tribos  indígenas  utilizam  argila  para fazer   como esta, da tribo 

Karajá. 

B) Nessa escultura, os indígenas Waurá representam um  . 

C) Este  foi produzido com lascas de traquara pintadas e trançadas. 

Os indígenas do Xingu produzem vários  utilizando a técnica de cerâmica 



 
 

 
 

 
Olá alunos; 

LÍNGUA INGLESA 

Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com muita atenção e 
observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso necessário, poderão fazer uso do 
dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros aplicativos que o ajudarão a concluir as atividades propostas. 
Um forte abraço e bons estudos!!! 

 
 

1ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Alphabet, uso do dicinário, google tradutor dentre outros aplicativos 

Habilidade: (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e / ou aplicativos para construir repertório lexical na 
língua inglesa. 

 
Estrangeirismo é o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que tenha ou não 
equivalentes. É o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. 



 
 

Questão 17- Marque a opção onde encontramos uma palavra de origem inglesa muito utilizada 
no Brasil: 

 
A) mesa 
B) short 
C) cadeira 
D) folha 

 
2ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Alphabet, uso do dicionário, google tradutor dentre outros aplicativos 

Habilidade: (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e / ou aplicativos para construir repertório lexical na 
língua inglesa. 

 

Questão 18- Observe a imagem abaixo. 

Quando você depara-se com essa placa de trânsito ,o que você faz? 
 

A) Vira à direita. 
B) Segue em frente. 
C) Para 
D) Vira à esquerda 

 
 
 

3ª SEMANA 
Objeto de Conhecimento: Interpretação escrita de pequenas palavras, imagens, frases e outros (jogos, 

músicas, tecnologias, filmes, propagandas e mídias em geral. 
Habilidade: (EF06LI13) Listar ideias para produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

Em inglês existem muitas formas de cumprimentar a uma pessoa, sendo algumas formais e 

outras informais. Estes cumprimentos são usados em situações ou espaço que exigem um 

comportamento um pouco mais sério e formal. Também quando é necessário tratar com respeito 

a pessoa que estamos cumprimentando ou quando estamos lidando com uma pessoa que não 

é muito próxima. 



 
 

Questão 19- Desta forma, qual é a tradução da palavra ADEUS em inglês? 
 

A) Good evening 
B) Good morning 
C) my name is… 
D) Good bye/ bye-bye 

 

4ª SEMANA 

Objeto de Conhecimento: Planejamento do texto: organização de ideias. (Cartoon, charges, hq, 

propagandas. 

Habilidade: (EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, 

considerando o gênero textual que será produzido. 

Você sabia?! 
 
 

 
A mais antiga das bicicletas foi chamada em seu país de origem, a França, de “cavalinho-de-pau”. 
Este importante meio de transporte surgiu na cidade de Paris em 1818. Esta primeira versão não 
possuía pedais e provocava muito cansaço em que andava com ela. 
No ano de 1840, o ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan inventou um tipo de pedal, 
colocado junto à roda traseira por meio de um manete. Este sistema era semelhante ao daqueles 
carrinhos de pedais usados por crianças. Este dispositivo deu a bicicleta mais rapidez e 
estabilidade. 
Em 1855, o ferreiro francês especialista em carruagens, Pierre Michaux, inventou o pedal. Este foi 
instalado num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira. Chamado de velocípede, é 
considerado a primeira bicicleta moderna. 
A primeira bicicleta a possuir um sistema com corrente ligada às rodas foi projetada por H.J.Lawson, 
no ano de 1874. Seu terceiro modelo, a “Bicyclette”, foi desenhado em 1879. Esta bicicleta já 
possuía maior estabilidade e segurança. 
Na década de 1880, o inventor inglês John Kemp Starley projetou uma bicicleta semelhante as 
atuais. Possuía guidão, rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. 



Questão 20- Após fazer a leitura do texto informativo, responda: Como podemos falar 
“BICICLETA” em inglês? 
A) Car 
B) Bike 
C) Boat 
D) Ship 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de Conhecimento: Ginástica 

Habilidade: (EF67EF08/ES) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 

físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais 

provocadas pela sua prática, evidenciando a importância do aprimoramento das capacidades físicas para 

realizar tarefas em situações do cotidiano. 

Riscos e cuidados na prática da ginástica 
 
 

 
A ginástica é uma ótima opção de atividade física, pois ela trabalha com todos os músculos do 
corpo, sempre alongando e criando flexibilidade. Além disso, existem vários tipos 
de ginástica para escolher e praticar.No entanto, como em toda prática de exercícios físicos, 
a ginástica não deve ser praticada em exagero, pois isso pode acarretar sérios riscos para quem 
não sabe a hora de parar ou exige demais do próprio corpo.Entenda o que é ginástica, como 
funciona, onde você pode praticar e ainda fique por dentro de todos os benefícios e riscos para 
poder se alertar e tomar cuidado quando for praticar. Confira! 

 
O que é ginástica 

 
Ginástica é uma atividade física que agrupa uma série de vários movimentos, os quais devem 
ser praticados regularmente para desenvolver flexibilidade e elasticidade no corpo de quem 
realiza o exercício. 

 
Além disso, ela também pode ser praticada em diversos ambientes: na academia, no parque, em 
casa, ou qualquer lugar que tenha um certo conforto para poder se apoiar sem machucar as 
articulações. 

 
A ginástica também pode ser uma atividade de âmbito profissional e olímpico, em que passa a 
ser nomeada de ginástica rítmica e ginástica artística, integrando à prática movimentos mais 
elaborados para serem apresentados, quase como uma coreografia. 

https://pratiquefitness.com.br/ginastica/


Enfim, seja profissional ou apenas um treino de academia, a ginástica pode trazer muitos 
benefícios para o corpo e a mente, mas também alguns riscos aos quais deve-se estar atento. 
Confira a seguir. 

 
Benefícios da ginástica 

 
A ginástica é uma atividade repleta de benefícios para o corpo, para a saúde e para a mente. Confira 
todas as vantagens que ela pode te trazer em pouco tempo, caso pratique regularmente: 

 
 A ginástica melhora o sono, deixando o corpo mais descansado e aumentando a energia e 

disposição para viver o cotidiano; 
 Ela também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade; 
 Melhora a força e a elasticidade do corpo, tonificando os músculos e queimando calorias; 
 Ajuda a queimar a gordura localizada; 
 A ginástica também libera endorfina no corpo, o que causa o aumento do bem-estar e 

proporciona mais felicidade e autoconfiança; 
 A atividade também fortalece os ossos e as articulações do corpo; 

 
Por fim, ela também ajuda a melhorar o equilíbrio e corrige a postura. 

 
Riscos da ginástica 

 
No entanto, nem tudo são flores. A ginástica, bem como qualquer outra atividade física ou esporte, pode 
trazer alguns riscos para os praticantes. 

 
Caso seja praticada em exagero, ela pode ocasionar sérias lesões e acabar machucando ligamentos, 
articulações, músculos e ossos. 

 
Por isso, é preciso saber os limites de seu corpo e não exigir mais do que pode entregar. Tenha ciência de 
que a ginástica também se aprende gradativamente, e ficar bom é uma questão de treinos regulares, e 
não necessariamente intensos. 

 
Então, é sempre bom também ter um profissional da saúde por perto, que possa fazer um 
acompanhamento médico de qualquer atividade que você escolher, para que te ajude a evitar problemas 
como esse, e possa lhe oferecer suporte. 

 
Fora isso, a ginástica não deve trazer nenhuma contraindicação, desde que a sua saúde esteja em dia e 
o seu condicionamento físico também, você estará livre para praticar à vontade e não correrá nenhum 
risco. 

 
Portanto, ginástica é uma ótima atividade física para ser praticada, pois está repleta de benefícios. Basta 
ficar atento os riscos e você terá uma ótima experiência! 

 
 

De acordo com o texto acima, responda as perguntas a seguir. 

Questão 21- O que é ginástica? 

 

 

 
 

Questão 22- Em quais ambientes ela pode ser praticada? 



 

 
 

Questão 23- A ginástica é uma atividade repleta de benefícios para o corpo, para a saúde e para 

mente. Cite 4 benefícios da ginástica 
 
 

 

 

 

 

 
 

Questão 24- Quais os riscos da prática da ginástica? 
 
 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
Objeto de Conhecimento: 
Fluxograma para determinar a paridade de um numero natural múltiplos e divisores de um numero natural. 
Números primos e compostos. Frações: significados (parte/ todo, quociente), equivalência, comparação, 
adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações. 

Habilidades: 
EF06MA06/ES - Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, incluindo a 
noção de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. 

EF06MA07 - Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e 
resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 

EF06MA08 - Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária 
e decimal, estabelecer relações entre essas. 

EF06MA35/ES - Resolver situações problemas de contagem, que envolvam o princípio multiplicativo, por 
meio de estratégias variadas, como a construção de diagramas, tabelas e esquemas sem aplicação de 
fórmulas. 

 
Questão 25- Observe os preços em uma sorveteria 



 
 

a) Márcia comprou 1 casquinha, 1 pote de sorvete e 1 picolé. Quanto ela gastou? 

 

b) Felipe gastou 90 reais comprando potes de sorvete. Quantos potes ele comprou? 

 

c) Para uma festa, Inês encomendou 30 picolés e 4 potes de sorvete. Quantos reais ela vai gastar 
com essa encomenda? 

 

d) É possível Cássio distribuir igualmente 30 picolés entre 13 pessoas de maneira que não 
sobrem picolés? Por quê? 

Resposta:   

Resposta:   

Resposta:   

Resposta:   



 
 

e) No estoque da sorveteria há 85 picolés de limão e 57 picolés de abacaxi. Quantos picolés de 
limão há a mais do que de abacaxi? 

 
 
 
 

 

f) Leia o problema e resolva-o: É possível repartir igualmente 42 potes de sorvete em embalagens 
com 2 unidades cada um? E com 3 unidades? E com 6 unidades? 

 

Questão 26- Obtenha, da maneira que preferir, a sequência dos múltiplos de: 

a) 3.  b) 7.    

c) 10.  d) 13.    
 
 
 

Questão 27- Escreva todos os divisores naturais de: 

a) 8.  b) 11.    

c) 15.  d) 18.    

 

Questão 28- Um jogo tem 28 cartas azuis e 40 cartas verdes. As cartas de cada cor devem ser 
distribuídas igualmente entre os jogadores de maneira que não sobre nenhuma. Qual das fichas a 
seguir indica a quantidade de jogadores que podem participar desse jogo? 

 

Resposta:   

Resposta:   

Cálculos 



 
 

Questão 29- Relacione cada número à sua decomposição. Para isso, escreva a letra e o símbolo 
romano correspondentes. 

 

 

Questão 30- Leia a tirinha com atenção. 

 

Você já reparou que, às vezes, temos brinquedos guardados que não utilizamos mais? 

Uma boa ideia, quando eles estão em bom estado de conservação, é doá-los. 

Pensando nisso, uma escola promoveu uma campanha de doação de brinquedos. Observe o 
resultado. 

 

 

Essa quantidade de brinquedos foi igualmente distribuída entre três instituições. Quantos 
brinquedos foram doados para cada instituição? 

Resposta:   



 

HISTÓRIA 

Objeto de Conhecimento: A chegada dos seres humanos na América/ Os povos pré-colombianos 
(maias, astecas e incas) /Sitios arqueológicos do espirito do santo. 

Habilidades: 

(EF06HI04/ES) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano, percebendo que uma hipótese 

não anula as outras. 

EF06HI05/ES) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de 

sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a 

lógica das transformações ocorridas no Espírito Santo e na sua comunidade. 

Leia os textos das páginas 60, 61 e 62 em seu livro de História para responder as questões. 

Questão 31- Leia o trecho abaixo e o mapa para responder a atividade. 

A teoria mais aceita para a chegada dos grupos humanos à América é a de que grupos vindos do 

continente asiático (Rússia) tenham chegado ao Alasca (nos Estados Unidos). No período em que 

fizeram essa travessia, devido a glaciação, havia grandes blocos de gelo na região, formando uma 

plataforma sobre o oceano permitindo a passagem de diversos grupos da Ásia para a América. 
(Débora Yumi Motooka, 2018) 

 

 

O nome do canal em que os primeiros grupos humanos chegaram a América pela teoria mais 

aceita foi 

(A) Estreito de Dover. 

(B) Estreito da Flórida. 

(C) Estreito de Gilbratar. 

(D) Estreito de Bering. 

 
Questão 32- Leia atentamente o trecho abaixo. 

“Como o Homo erectus teria chegado, proveniente da Ásia ou da África, à América do Sul? Há 

muito que se imagina que a entrada de espécies, entre as quais os dos ancestrais do homem 

moderno, no continente americano tenha-se dado pelo estreito de Bering, local onde quase se 

encontram Ásia e América do Norte e que, nos períodos de glaciação, une pelo gelo os dois 

continentes.” 

(FUNARI, Pedro Paulo Abreu; NOELLI, Francisco Silva. Pré-História do Brasil: São Paulo: Contexto, 2002) 



a) Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que o homem primitivo teria chegado às 

terras americanas pelo Estreito de Bering? 
 

 

 

 

Questão 33- Leia com atenção. 

Niéde Guidon paulista de Jaú, formou-se em História Natural na USP e, há 32 anos, pesquisa um 

dos mais importantes sítios do mundo em arte rupestre. Ela é a verdadeira guardiã dos tesouros 

arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara. Reconhecida internacionalmente pelo 

seu trabalho científico, é arqueóloga e doutora pela Sorbonne. Foi o seu trabalho, sua luta e 

dedicação que geraram a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Porém, a 

preocupação de Niéde é grande, pois o parque corre perigo: o paredão rochoso, rico em pinturas 

rupestres (pinturasfeitas em paredes das cavernas pelos nossos ancestrais), está sendo lambido 

pelas chamas, despedaçando-se, 

explodindo com o calor e sendo invadido 

por assentamentos. Dessa forma, se 

ocorrer completa destruição desses 

parques, perderemos importantes 

informações da nossa História. 

(Disponível em: http://www.fundham.) 

 
 
 
 
 

Os registros que fornecem informações sobre a Pré-história são: 

(A) Importantes por não estarem bem preservados. 

(B) Considerados necessários apenas para historiadores. 

(C) Compostos apenas por animais, prejudicando o estudo historiográfico. 

(D) Importantes fontes históricas para sabermos sobre o cotidiano daquele período. 

 
Questão 34- As ferramentas da Pré-História Americana: eram instrumentos extremamente 

rústicos, com uma forma não tão elaborada, mas que serviam aos propósitos dos povos 

nômades que habitavam a Terra naquele período. Na América os grupos humanos também 

usaram as ferramentas feita de pedras, ossos ou galhos. Observe as imagens abaixo e responda: 

qual a importância dessas ferramentas na vida dos homens pré-históricos americanos? 



  

 

Objeto de Conhecimento: Os povos pré-colombianos (maias,astecas e incas) 

Habilidades: 

(EF06HI08/ES) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras e do Espírito 

Santo. 

(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio 

e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 

sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito Santo e ressaltando a importância do estudo dos 

sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos. 

 

Questão 35- Leia o texto e responda. 
 

Povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão 
Colombo. Este termo é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América 
Anglo-saxônica. Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabralino. As civilizações pré-colombianas mais 
estudadas são os incas, astecas e maias. Estes três povos eram sedentários e viviam em cidades 
onde havia templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos 
destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. As sociedades pré- 
colombianas eram extremamente hierarquizadas com o imperador no topo da hierarquia, seguido 
pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. A agricultura 
era a base de sua economia e plantavam milho, batata e abóbora, entre outros. Praticavam o 
artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Igualmente, davam 
importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e 
as das pessoas comuns. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é a religião 
politeísta, ou seja, a crença em vários deuses, ligados ao ciclo da vida eram cultuados em 
cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios de humanos e animais. 

 
Após a leitura do texto descreva como era os principais aspectos da sociedade pré-colombiana: 

 
a) agricultura: 

 

 

 

b) artesanato: 
 

 



 

 

 

c) vestimenta: 
 

 

 

 

d) religião: 
 

 

 

 

Questão 36- Escreva o nome dos três principais grupos humanos pré-colombianos. 
 

 

 

 

Objeto de Conhecimento: Sítios arqueológicos do Espirito do Santo. 

Habilidades: 

(EF06HI06) Identificar as rotas de povoamento no território americano, interpretando mapas e cartas 

náuticas que exemplificariam as diferentes versões da ocupação do território americano. Reconhecendo os 

interesses existentes na defesa de algumas destas versões e compreendendo algumas definições teóricas 

fundamentais: arqueologia, sítio arqueológico, fontes materiais e imateriais, fontes primárias e secundárias. 

 
(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio 

e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 

sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito Santo e ressaltando a importância do estudo dos 

sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos. 

 

Questão 37- Observe o mapa e leia a informação. 

 
Sítios arqueológicos são locais onde se encontram vestígios de atividade humana, tais como 

pinturas rupestres, construções antigas, artefatos, entre outros. Esses vestígios são considerados 

materiais arqueológicos desde que possuam características que identifiquem o passado histórico 

de uma determinada sociedade. 



 
 

 

a) Qual importância desses sítios arqueológicos para o estudo do povoamento da História de um 

povo? 
 

 

 

 

 

Questão 38- A imagem abaixo foi encontrada no sítio arqueológico do Morro do Moreno, em 

Vitória ES. Esse objeto foi feito por povos que viveram no Espírito Santo antes da chegada dos 

portugueses em 1500, podemos destacar 

 
 

 
(A) os povos indígenas. 

(B) os povos russos. 

(C) os franceses. 

(D) os italianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagem do sítio arqueológico do Morro do Moreno, em Vitória ES) 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Objeto de Conhecimento:: Identidade Sociocultural (Espaço e Tempo) Páginas do livro didático 74 a 82. 

Habilidades: 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 

povos originários. 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos 

componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

 
A Terra é um dos oito planetas que giram em torno de uma estrela conhecida como Sol. Ela é o lar 

de todos nós. A existência e manutenção da grande biodiversidade é consequência das condições 

existentes na Terra. Nosso planeta está a uma distância adequada do Sol, recebendo raios 

luminosos na quantidade certa para permitir que a vida se manifeste. Ainda, há uma atmosfera 

mantida pelo campo magnético da Terra. Tal atmosfera é composta por uma mistura de gases, 

principalmente, de gás nitrogênio e gás oxigênio. Nesta atmosfera também existe uma camada 

protetora de ozônio que filtra os raios mais nocivos do Sol (raios ultravioletas). Ao contrário dos 

demais planetas do Sistema Solar, a Terra tem uma grande quantidade de água no estado líquido, 

permitindo que animais e vegetais se desenvolvam. 

As esferas da Terra Existem quatro ambientes na Terra que são chamadas de esferas: hidrosfera, 

litosfera, atmosfera e biosfera. Mas não são esferas de verdade! Vejamos: 

 Hidrosfera é o conjunto de toda água do planeta, inclusive as que formam as nuvens. 

 Litosfera é a parte sólida do nosso planeta, composta por rochas e solo. A parte mais superficial 

é chamada de crosta terrestre. 

 Atmosfera é a esfera gasosa que envolve nosso planeta, composta principalmente de gás 

oxigênio e gás nitrogênio. 

 Biosfera é a parte do nosso planeta que pode abrigar vida. A atmosfera e a hidrosfera são os 

principais reguladores do clima do planeta. Sem as duas, as mudanças de temperatura seriam 

muito bruscas: à noite despencaria para 150°C negativos e de dia ficaria acima de 100°C, 

dificultando a vida na Terra. 

Observe a figura a seguir: 
 

 
 
 
 
 

 



Questão 39- A Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos e sua estrutura externa 

pode ser dividida em litosfera hidrosfera e atmosfera. Associe. 

( A ) Atmosfera ( B ) Litosfera ( C ) Hidrosfera 
 

( ) É a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta por rochas sólidas e solo. 

( ) É o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente em oceanos, geleiras, rios, lagos, 

nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. 

( ) É a camada de gases que envolve o planeta. 

 
Questão 40- Hidrosfera, litosfera e atmosfera são camadas existentes no planeta Terra. Juntas, 

elas formam a biosfera. Sobre cada umas das camadas citadas analise as afirmações seguintes. 

I-A litosfera é a porção seca da crosta terrestre, é a camada de solo. 

II- Hidrosfera é a camada de água, representa a maior camada do planeta Terra, compreende os 

rios, mares e lagos. 

III- A atmosfera é uma camada de ar que se origina da poluição das indústrias, das queimadas nas 

florestas e da eliminação de gás carbônico pelos seres vivos. 

Estão corretas, apenas: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) II. 

d) I, II e III. 

Questão 41- Um garoto, durante o primeiro dia de suas férias, viajou com os seus pais, de avião, 

para uma belíssima praia brasileira. Neste mesmo dia, praticaram mergulho e, ao anoitecer, 

caminharam em uma trilha ecológica bastante conhecida na cidade onde estavam hospedados.” 

Pode se afirmar que neste mesmo dia o garoto passeou, respectivamente por partes das: 
 
 

 
 

Questão 42- De acordo com o texto acima, porque é necessário manter o equilíbrio entre as quatros 

esferas da terra? 

 
 

 



 

 

Objeto de conhecimento: Identidade Sociocultural (Espaço Urbano e Paisagem) Páginas do livro didático 
178 a 184. 

Habilidades: 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do 

desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e 

de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como 

suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

 

 
Nós vivemos em um cenário em que a preocupação com o meio ambiente é cada vez melhor, 

principalmente nas grandes cidades. E com razão, pois os problemas ambientais urbanos se 
 

mostram cada ano mais expressivos. Quando falamos sobre problemas ambientais urbanos, é 

preciso considerar alguns fatores que vão contribuir significativamente para que o meio ambiente 

seja impactado de forma negativa. 

Dentre eles, podemos destacar que o grande crescimento demográfico das cidades, aliado a uma 

falta de ordenamento territorial e planejamento estrutural capazes de absorver esse contingente 

populacional são os principais causadores de problemas ambientais urbanos. 

Os problemas ambientais urbanos são cada vez mais visíveis na paisagem das cidades, 

principalmente pelas constantes transformações que o homem faz na natureza, fazendo com que 

a capacidade de resiliência ambiental (capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio após 

este ter sido rompido por um distúrbio, ou seja, sua capacidade de recuperação) seja cada vez 

menor. 

Dentre os muitos impactos ambientais nas áreas urbanas podemos destacar as enchentes, lixos 

urbanos, poluição do ar, poluição  sonora e  despejo de  esgoto  sanitário nos rios, problemas  que 

afetam diretamente os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas que residem nas 

cidades. 
 

Questão 43- A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais 

urbanos, como: 

Falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 

Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. 

Somente falta de emprego e violência urbana. 

O processo de urbanização não ocorreu de forma desigual. Logo, não acarretou problemas 

urbanos. 



 

 
Leia as afirmativas a seguir. 

 
- O êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros problemas, 

o aumento do desemprego. 

- O crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da 

população. 

- O aumento das favelas pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da crescente 

urbanização. 

Com base nessas afirmativas sobre urbanização, assinale a alternativa correta: 

 

 
Apenas I e II estão corretas. 

Apenas I e III estão corretas. 

Todas as alternativas estão corretas. 

Apenas III está correta. 

 

Observe e analise as diferenças entre as paisagens a seguir 
 

 
 

               https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-             https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5850/espaco-urbano acesso 
em 04/06/2020, às 8h48m 

a) Dos elementos estão presentes em cada uma das paisagens, o que mais chama a sua atenção 

em cada uma delas? 
 
 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-paisagem.htm
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5850/espaco-urbano


CIÊNCIAS 

Objeto de conhecimento: Separação de materiais e materiais sintéticos. 

Habilidades: 

 Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a 
partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção de sal de 
cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

 Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. 

 

Os materiais e o ambiente 

 
O desenvolvimento da ciência e tecnologia possibilitou ao homem a criação de novos materiais e 

produtos. Muitos materiais que conhecemos foram inspirados e produzidos com base em algumas 
características dos seres vivos (plantas e animais). 

 
Tipos de material 
Materiais naturais não manufaturados: podem ser utilizados pelo homem tal como são extraídos 
da natureza, não sofrem alterações. Exemplo: Uma maçã colhida de uma árvore para consumo; 
um graveto ou grimpa utilizado para fazer fogo; petróleo; bambu; 

 

Materiais Manufaturados: são extraídos da natureza e passam por modificações antes de serem 
utilizados. Exemplo: Madeira de árvores são beneficiadas para fazer móveis; Seda, algodão e couro 
passam por processos para que sejam confeccionadas roupas. 

 
Materiais sintéticos: são aqueles que não podemos encontrar naturalmente na natureza, são 
produzidos pelo Homem. Os materiais passam por transformações químicas durante a sua 
produção. Existem muitos exemplos como: plásticos, borracha, papel, tintas, medicamentos, EVA, 
poliéster, parafina, vidro, nylon etc. 

 
Novos materiais na sociedade e no ambiente 

A matéria prima para a fabricação do plástico é o petróleo. Você sabia que se o petróleo for muito 
utilizado, com o tempo ele pode acabar? Por isso, o petróleo é considerado uma fonte esgotável, 
chamada de não renovável. Além disso, o plástico é um material que leva muitos anos para ser 
degradado, cerca de 400 anos, causando inúmeros problemas para o meio ambiente. 
Pesquisadores têm buscado soluções para esses problemas através do desenvolvimento de novos 
materiais a partir de produtos naturais. Um destes novos materiais é o plástico biodegradável. Ele 
é produzido através de fontes que não se esgotam ao longo do tempo, chamadas de renováveis. 
E, diferente do plástico comum, que demora cerca de 400 anos para ser degradado, o plástico 
biodegradável leva apenas três anos para ser decomposto por fungos e bactérias e desaparecer 
da natureza. 

 

Questão 44- Identifique os materiais a seguir como “naturais não manufaturados”, “naturais 
manufaturados” ou “sintéticos”. 
A) Algodão   

B) Brinquedo feito de bambu    

C) Bambu    

D) Tecido de algodão  _ 

E) Petróleo    

F) Plástico   



 

Questão 45- Qual a principal diferença entre material natural e material sintético? E material 

“natural não manufaturado” e “material manufaturado”? 
 

 

 

 

 
 

Questão 46- Observe a figura abaixo e responda: 

 
Onde encontramos materiais naturais e 

sintéticos? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Questão 47- A respeito do texto: “Novos materiais na sociedade e no ambiente”. O que é 

plástico biodegradável? Qual sua vantagem em relação ao plástico comum? Os plásticos 

biodegradáveis provem de uma fonte renovável ou não renovável? 
 

 

 

 

 

 

Questão 48- Observando seu dia a dia e os materiais ao seu redor, poderia descrever dois 

materiais naturais e dois sintéticos? 
 

 

 
 

Questão 49- Assinale dentre as alternativas a seguir, a única que não é considerado material (ou 

substância) sintética: 

A) garrafa PET . 

B) pneu de bicicleta. 

C) detergente de limpeza. 

D) suco de laranja. 

 
Questão 50- Todo material que utilizamos em nosso dia a dia é em geral posteriormente 

transformado em Lixo. Esse lixo por sua vez pode ser reutilizado, reciclado ou reduzido... 

Em sua casa, existem materiais reutilizados ou reciclados? São naturais ou sintéticos? 
Descreva. 

 

 



 

Questão 51- “Para produzir chocolate utilizamos a sementes do cacau, que são processadas e 

misturadas a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura sólida 

e homogênea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado.” Com base no texto, entre os 

materiais citados, quais são de origem natural e quais são sintéticos? 
 

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades: 
- Compreender que a raça humana é dotada de sentimentos. 
- Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e fraterno; 

 

A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência e baseados no 

afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização 

fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. 

 

 
A IMPORTÂNCIA DA FAMILIA 

 

 

 
A família representa uma das uniões mais vitais. É da família bem estruturada e amorosa 

que provém a força necessária para que o indivíduo se faça pessoa de bem, segura e consciente 

de seus direitos e deveres na sociedade. 

A vida em família envolve preocupação com o outro, responsabilidade, cuidado e também 

por vezes ceder aos próprios desejos em prol da convivência familiar e da boa harmonia entre 

todos. É preciso revalorizar a família. Muito da insegurança, da depressão e da solidão que vemos 

no homem e na mulher contemporâneos vêm do esfacelamento dos laços familiares. Existem os 

lares desfeitos e as pessoas que moram sozinhas, mas, ainda que a família more junto, existem 

casos em que fica cada um num canto, ninguém sabe do outro. Muitas vezes pai, mãe, filhos e 

avós mal se veem e mal conversam entre si. A desculpa é que a vida é corrida, que há muito 

trabalho e é preciso cuidar da sobrevivência. Mas de que adianta sobreviver sem amor? 

Trabalhar para usufruir sozinho? Ganhar dinheiro, viajar, consumir sem ter alguém para 

compartilhar.



 

Questão 52 

a) Segundo o texto o que envolve uma família? 
 
 

  _ 
 

 

b) De onde provem a força necessária para que os indivíduos se façam pessoa do bem? 
 
 

 

 

c) Com quem você mora? e quantas pessoas compõem sua família? 
 
 

 

 

d) Existem famílias de vários tipos. Marque com x as características de sua família. 
 

( ) Grande ( )Divertida ( )Desunida ( ) Chata ( ) Bonita 

( ) Unida ( )Legal ( )Séria ( ) Engraçada  

( ) Inteligente ( ) Amorosa ( ) Brava ( ) Diferente  

 
 

 
Segunda semana 

 
Habilidades: 

- Compreender que a raça humana é dotada de sentimentos 

- Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e fraterno 

 

O conceito de amizade e o que esperamos de nosso amigo varia ao longo da vida, de sociedade 

para sociedade e também de uma época para outra. 

Ao longo da nossa vida, a concepção de amizade também pode variar. O papel que um amigo tem 

quando somos adolescentes é diferente do papel que um amigo vai assumir em outros momentos 

da nossa vida. Você, por exemplo, não considera um bom amigo aquela pessoa com quem você 

pode passar momentos juntos, ir ao shopping, eventos e festas? Na verdade, os jovens dão mais 

importância aos encontros grupais enquanto que os mais velhos valorizam os encontros individuais. 

Porém, lembre-se: isso não é uma regra. Trata-se apenas de um panorama geral de como o 

conceito de amizade pode ser concebido. 

O fato é que independentemente das diferenças na forma de se conceber esse conceito, os traços 

da reciprocidade e da confiança parecem ser constantes. A relação de confiança e reciprocidade 

são uma via de mão dupla. Isso significa que ao mesmo tempo em que confiamos no nosso amigo, 

esperamos que ele também confie em nós.



 

Questão 53- Baseado no texto responda as atividades abaixo: 
 

a) Considerando esses conceitos, você tem amigos? 
 

 

 

b) Para uma pessoa ser seu amigo (a) quais as características ou qualidades ela tem que ter? 
 
 

 
 

c) Para você o que significa a palavra amizade? 
 
 

 
 

 
 
 

Terceira semana 

Habilidades: 

- Compreender que a raça humana é dotada de sentimentos. 

- Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e fraterno; 
 

Questão 54- 

Amizade sincera 

A amizade sincera, é um santo remédio. 

É um abrigo seguro. 

É natural da amizade 

O abraço, o aperto de mão, o sorriso. 

Por isso se for preciso, 

Conte comigo, amigo disponha 

Lembre-se- se sempre, que mesmo modesta, 

Minha casa será sempre sua. 

Amigo. 

Os verdadeiros amigos 

Do peito de fé. 

Os melhores amigos. 

Não trazem dento da boca 

Palavras fingidas ou falsa histórias. 

Sabem entender o silencio 

E manter a presença mesmo quando ausentes. 

Por isso mesmo apesar de tão raros, 

Não há nada melhor que um grande... amigo 



Miriam Veiga 

 

a) Encaixe no acróstico as palavras abaixo: 

A 

M 

I 

Z 

A 

D 

E 

 

S 

I 

N 

C 

E 

R 

A 

 

ABRAÇO – SORRISO -RAROS- REMÉDIO- MELHORES – ABRIGO- PRESENÇA -AMIGOS- 

AMIZADE- VERDADEIRA – SEGURO- MODESTA -SANTO - CASA 

 
b) Após fazer o acróstico escolha uma palavra e crie uma frase bem criativa: 

 
 

 



Quarta semana 

Habilidades: 

- Compreender que a raça humana é dotada de sentimentos. 

- Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e fraterno; 
 

Um simples gesto 

O dever de servir, transforma-se em alegria quando posto em prática. Servir ao próximo 

toma diferentes formas, segundo as circunstâncias da vida de cada um. Tanto pode ser uma ajuda 

material, quanto um conselho, uma palavra confortadora, um gesto amigo. Dona Irene voltava das 

compras quando reparou num jovem, numa banca de jornais. Era um rapaz preto franzino, com 

uma “coleira ortopédica” no pescoço. Atraída por seu olhar triste, D. Irene parou e puxou conversa. 

Soube então que o rapaz tinha 15 anos, que um desvio da coluna vertebral o fazia sofrer muito, 

estava em tratamento, e trabalhava para o jornaleiro, dono da banca. A senhora comprou umas 

revistas, e encompridou a prosa. Disse-lhe que avaliava como devia ser penosa aquela “coleira”, 

mas que era o meio para ele ficar bom, tinha de ser perseverante, e em breve estaria recuperado. 

Depois, tirou da bolsa um saco de bombons (que destinava aos netos) e com um sorriso deu-o ao 

rapaz: “Estas balas são para você se distrair...” O gesto tão simples iluminou de alegria aquele rosto 

triste: alguém se importara com ele; participara de sua situação dolorosa. Dera-lhe atenção e 

carinho. Sentiu-se feliz! 

Lúcia Jordão Vilela (adaptado) 

Questão 55- 

a) Explique com suas palavras a importância do servir ao próximo: 
 
 

 

 

b) O que dona Marta tirou da bolsa? 
 

 

c) Descubra quais são as palavras relacionadas ao texto que estão embaralhadas: 
 

AVDI GAELAIR GAMAI 

 
ZTEACRE 

 
ÇATÃEON 

 
SIROROS 

 


