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Olá!!!  
Vamos começar nossos estudos? 
Espero que você aproveite este momento de estudo, ele é muito importante para o 
seu crescimento.  
Qualquer dúvida estaremos nos grupos de WhatsApp, é só nos chamar. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CONTEÚDO: 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. 
 

Os contos de fadas são histórias que, desde a antiguidade, as pessoas transmitem de geração em geração. Muito 
tempo se passou desde sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. 
Em geral, pais e avós costumam ler para as crianças histórias que se passam em reinos distantes e envolvem príncipes, 
princesas, fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. 
Histórias como a de Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, O patinho feio, O 
gato de botas, A bela e a fera, entre outras, estão muito presentes no imaginário de todos, e são capazes de transmitir 
conhecimentos e valores culturais. 
O conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma história curta, onde elementos imaginários se misturam a 
elementos reais. 
 

Características dos contos de fadas 

Em sua maior parte, é um texto narrativo, mas pode conter trechos descritivos. 

A trama gira em torno de personagens fantásticos. 

A narração inclui elementos imaginários. 

O personagem principal busca a realização pessoal. 

A história costuma ser contada em terceira pessoa. 

Geralmente, o pano de fundo de um conto de fadas é uma floresta, um bosque, um palácio e/ou um pequeno 

povoado. 

A maioria dos contos de fadas atuais são histórias infantis. 

 

ATIVIDADES: 

 

Leia atentamente o texto ‘’A princesa e a ervilha’’ e responda às questões de 1 a 6. 

 

A princesa e a ervilha 

    Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real 

mesmo. Viajou pelo mundo inteiro, à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que ele encontrava tinha 

algum defeito. Não é que faltassem princesas, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de 

sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa 

de verdade. 

 Uma noite desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios e relâmpagos. 

Um espetáculo tremendo! 

    De repente bateram à porta do castelo, e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando 

as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. 

    Era uma moça, que dizia ser uma princesa. Mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas 

grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando… que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. 

    A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era 

verdade. 



    Ordenou que sua criada de confiança empilhasse vinte colchões no quarto de hóspedes e colocou sob eles uma 

ervilha. Aquela seria a cama da “princesa”. 

    A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda e uma escada, se deitar. 

    No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. 

    – Oh! Não consegui dormir – respondeu a moça – havia algo duro na minha cama, e me deixou até manchas roxas 

no corpo! 

    O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa! Só mesmo uma princesa 

verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob vinte colchões!!! 

    O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para um museu, e ainda deve estar por lá…                                                                     

Baseado no conto de Hans Christian Andersen 

 

QUESTÃO 1- O texto ‘’A princesa e a ervilha’’ pertence a que gênero? 

A) Notícia.                                 B) Bilhete.                                       C) Conto de fadas.                                 D) Fábula. 

 
QUESTÃO 2- Qual é o assunto principal da história lida? 
A) A organização do casamento de um príncipe.                               
B) Como fazer uma cama de princesa 
C) Como uma rainha descobriu uma princesa de verdade.             
D) Uma família real e seu castelo.  
 
QUESTÃO 3- O texto é um conto de fadas por quê? 
A) Conta uma história imaginária onde há a presença de rei, rainha e princesa.    
B) Traz uma informação. 
C) Ensina como descobrir uma princesa de verdade.                                                    
D) Conta uma aventura num castelo. 
 
QUESTÃO 4- Qual foi a estratégia da rainha para verificar se a princesa era realmente, uma princesa verdadeira? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 5- Releia a frase: ’’O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa’’, o que causou essa 

surpresa?_______________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 6- O que concluiu a rainha com a sua estratégia?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  
Agora, leia o conto ‘’ Cinderela’’ e responda às questões de 7 a 12. 

 

CINDERELA 

  Cinderela, jovem linda e meiga, vivia com sua madrasta, mulher de mau gênio, e suas duas filhas feias e 

invejosas.  

 A madrasta e suas filhas não deixavam Cinderela em paz, obrigando-a a trabalhar sem descanso.  

 Um dia, chegou à casa da madrasta um mensageiro real com uma alegre notícia: o filho do rei, príncipe jovem 

e solteiro, convidava todas as moças do reino para uma grande festa-baile.  

 A madrasta e suas filhas logo prepararam seus lindos vestidos para o grande dia, que chegou. Bem produzidas 

e perfumadas, rindo e tagarelando, foram ao baile, deixando em casa a pobre Cinderela. 

  Sozinha em seu pequeno quarto, Cinderela chorava amargamente, quando apareceu sua fada-madrinha e 

disse-lhe:  

 — Não chore mais, querida afilhada. Você também irá à festa!  

 Num piscar de olhos a fada transformou tudo.  

 Cinderela se viu num vestido de seda lilás, bordado de fios de prata; no lugar de seus feios tamancos, sugiram 

lindos sapatinhos de cristal.  



 Na casa havia um pomar com abóboras. A fada tocou numa delas com sua varinha de condão e zás, ela se 

transformou numa vistosa carruagem. Quatro ratinhos que ali estavam viraram bonitos cavalos, e duas lagartixas, dois 

cocheiros!  

 Mas antes de Cinderela partir, a fada lhe disse: 

  — Lembre-se! Você não pode voltar depois da meia-noite, hora em que este encanto terminará!  

 No baile, fascinado pela beleza da jovem desconhecida, o príncipe dançou com ela a noite inteira!  

 Feliz nos braços do príncipe, Cinderela esqueceu-se de olhar as horas! Quando o relógio começou a dar os 

primeiros toques da meia-noite, ela fugiu desesperadamente, de tal modo que um dos sapatinhos de cristal escapou 

do seu pé!  

 Por ordem do príncipe, o sapatinho foi sendo experimentado em todas as jovens do reino. Ele se casaria com 

aquela em que o sapatinho servisse. E qual não foi a surpresa da madrasta maldosa e de suas filhas invejosas, quando 

o sapatinho de cristal serviu maravilhosamente no pequenino pé de Cinderela!  

 Fiel à sua palavra, e cheio de amor no coração, o príncipe casou-se com Cinderela, que se tornou a mais bela 

e a mais feliz de todas as princesas deste mundo! 

 Fonte: PERRAULT, Charles (1628-170). Conta pra mim. [Ilustrações Marcelo Tadeu Q. Martins; tradução Maria 

Cimolino. Grazia Parodi]. São Paulo: Rideel, 2000 

 

QUESTÃO 7- Com a história de Cinderela podemos aprender que: 

A) Com as dificuldades da vida, perdemos o foco dos sonhos. 

B) Com humildade e fé nos sonhos, podemos chegar a qualquer lugar. 

C) O conto não traz ensinamento algum, somente informações. 

D) Ter inteligência, coragem e bom senso, pouco ajuda em nossa vida. 

 

QUESTÃO 8- As moças do reino foram convidadas para uma grande festa. Quem anunciou o convite? 

A) O rei.                  B) O mensageiro real.                   C) O príncipe.                   D) Os cocheiros. 

 

QUESTÃO 9- Todas as opções abaixo referem- se as características que os contos de fadas apresentam,exceto: 

A) (   ) Frequentemente,  usa –se neles a expressão ‘’...e foram felizes para sempre’’, para indicar um final feliz. 

B) (   ) É comum, entre os personagens, haver seres encantados. 

C) (   ) Transmite informações sobre acontecimentos reais de interesse da comunidade. 

D) (   ) É um gênero textual que consiste numa história curta. 

 

QUESTÃO 10- No texto encontramos a expressão ‘’Num piscar de olhos’’ a fada transformou tudo. O que quer dizer 

isso? Explique. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

QUESTÃO 11- A fada madrinha fez uma advertência muito importante a Cinderela. Qual foi? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 12- Marque V para as questões verdadeiras e F para as falsas. 

A) (   ) A maioria dos contos de fadas atuais são histórias infantis. 

B) (   ) Os contos de fadas remontam a tempos antigos, vindos da tradição oral de diferentes culturas. 

C) (   ) Magia, metamorfose ou encantamentos não são características de contos de fadas. 

D) (   ) No conto a  narração inclui elementos imaginários. 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
Habilidades (EF06MA04) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, 
expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios 
de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 
(EF06MA05) resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. 
(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 representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos 
na reta numérica. 
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

 
CONTEÚDO-Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada 
mais é do que uma divisão onde o dividendo é numerador e o divisor é o denominador. Quando dividimos uma pizza, 
por exemplo, estamos fracionando a pizza. Cada fatia representa uma parte da pizza, ou seja, uma fração. Geralmente 
ela é dividida em 8 pedaços, então cada pedaço de uma pizza representa 1⁄8 (um oitavo) de uma pizza. 
Representação escrita de frações-Uma fração é representada, de forma escrita, por dois números inteiros, sendo um 
o numerador e o outro o denominador. 
Exemplo: 
Considere 

      onde a é o numerador, o número que fica acima, e b, o denominador, o número que fica embaixo. 
 
Representação gráfica de frações 
As frações também são representadas de forma gráfica.  
Nós vamos mostrar a forma mais usual de representação gráfica, que são os gráficos de pizza. 
Vejas alguns exemplos: 

(leia-se: “um sobre dois” ou “um meio”) 

(leia-se: “três quartos”) 

(leia-se: “um quarto”) 

(leia-se: “um oitavo”) 
Imagine uma pizza dividida em oito pedaços iguais, e caso exista quatro pessoas para comer esta pizza. Se todos 
comerem dois pedaços, assim cada pessoa comeu 2⁄8 (dois oitavos) de pizza. 
Agora imagine que oito pessoas comeram um pedaço cada uma, dessa forma, cada pessoa comeu 1⁄8 (um oitavo) de 
pizza. 
Tipos de frações 
Frações equivalentes 
Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos encontrar frações que são 
equivalentes para uma fração, basta multiplicarmos o numerador e denominador pelo mesmo número natural 
diferente de zero. 
 
 
 

https://matematicabasica.net/divisao/
https://matematicabasica.net/fracoes-equivalentes/


Exemplo: 
Encontrar frações equivalentes para 1⁄3. Vamos multiplicar 1⁄3 por 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
Assim, 2⁄6, 3⁄9, 4⁄12, 5⁄15 são frações equivalentes para 1⁄3. 
Para verificar se duas frações são equivalentes basta multiplicar em forma cruzada. 
Vamos verificar se 1⁄3 é realmente equivalente a 5⁄15. 

 
Obtemos uma igualdade, portanto 1⁄3 e 5⁄15 são realmente equivalentes. 
Simplificação de Frações e Frações Irredutíveis 
Simplificação de frações é uma redução da fração original em outra fração equivalente com números menores.Para 
simplificar uma fração temos que dividir o numerador e o denominador da fração pelo máximo divisor comum aos 
números em questão. 
Quando temos uma fração com valores altos no numerador e denominador podemos simplificá-la encontrando uma 
fração equivalente com valores menores e irredutível. 
A simplificação ajuda na resolução de problemas complexos, de forma que encontremos a solução mais rapidamente. 
Vamos entender com um exemplo: 

 
Dessa forma, 1⁄5 é uma fração equivalente e simplificada de 20⁄100, também chamada de fração irredutível, isto é, não 
é mais possível reduzi-la, simplificá-la. 
Também pode ser simplificada dividindo o numerador e denominador pelo menor número que divide ambos. Dessa 
forma não é preciso calcular o MDC. Porém, neste caso, temos mais trabalho. 
Exemplo: 

 
O que fizemos foi dividir o numerador e denominador da fração pelo menor número que divide ambos, neste caso 2. 
Depois continuamos dividimos por 2, pois ainda era possível continuar dividindo por esse valor. 
Por fim, obtemos 5⁄25 que somente podiam ser divididos por 5. Encontramos a fração irredutível 1⁄5 que não pode mais 
ser simplificada. 
Portanto, podemos dizer que 20⁄100 é equivalente a 1⁄5 ou que 1⁄5 é a fração simplificada ou irredutível de 20⁄100. 

1° Passo: Transforme o número decimal em um número inteiro: É algo que pode ser feito de forma bem simples: 

basta transformar o decimal em um número inteiro, passando a vírgula para a direita, considerando o número 

necessário de casas.Por exemplo: 

 2,25 vai se tornar 225 (apenas movi a vírgula duas casas para a direita) 

 3,079 vai se tornar 3079 (Vírgula movida três vezes) 

 1,1 vai se tornar 11 (Vírgula movida uma vez apenas) 

Calma, não acabou, não é fração ainda. Este será o NUMERADOR dela. 

https://matematicabasica.net/mdc-maximo-divisor-comum/


2° Passo: Preencha o denominador com zeros 

Embaixo, na fração, o denominador sempre começa com 1 nesses casos. No mais, basta acrescentar zeros para cada 
vez que você moveu a vírgula.Por exemplo: 

 2,25 virou 225 porque a vírgula foi movida duas vezes. Logo a fração será: 225/100 
 3,079 virou 3079 porque a vírgula foi movida três vezes. Logo a fração será: 3079/1000 
 1,1 virou 11 porque a vírgula foi movida uma vez. Logo a fração será 11/10 

 
ATIVIDADES 
 
Múltiplos e divisores de um número natural  

Os múltiplos e divisores de um número estão relacionados entre si da seguinte forma: Se 15 é divisível por 3, então 3 

é divisor de 15, assim, 15 é múltiplo de 3. Se 8 é divisível por 2, então 2 é divisor de 8, assim, 8 é múltiplo de 2. 

Para determinar os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número por todos os números naturais. 

Exemplo: Vamos determinar os múltiplos de 3.  

3 × 0 = 03 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9  

3 × 4 = 12 (e assim por diante) Representação: M (3) = {0, 3, 6, 9, 12, ...}. 

QUESTÃO 1-Represente o conjunto formado pelos múltiplos dos números abaixo.  

a) 5 M (5) =  

b) 4 M (4) =  

c) 1 M (1) =  

d) 10 M (10) =  

e) 8 M (8) =  

 

QUESTÃO 2- Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).  

a)(     ) 12 é múltiplo de 4.                               b)(    ) 6 não é múltiplo de 3. 

c)(     ) 18 é múltiplo de 9.                               d)(    ) 11 é múltiplo de 5. 

DIVISORES - Como 3 × 4 = 12, sabemos que 12 é múltiplo de 3 e 4. Podemos então afirmar que 12 é divisível por 3 e 

por 4.  

12 ÷ 3 = 4 12 ÷ 4 = 3  

Ou seja, 3 e 4 são divisores de 12. A quantidade de divisores de 12 é finita. Para encontrar os divisores de 12, dividimos 

12 pelos números naturais que resultam quocientes exatos.  

12 : 1 = 12 12 : 2 = 6 12 : 3 = 4  

12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 12 : 12 = 1 

 QUESTÃO 3-Complete as lacunas de modo que as afirmações sejam verdadeiras. 

Exemplo: 81 é múltiplo de 9, então 9 é divisor...81.... 



a) 15 é múltiplo de 5, então 5 é divisor de ........... 

b) 8 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de ........... 

c) 12 é múltiplo de 3, então 3 é divisor de ........... 

d) 39 é múltiplo de 13, então 13 é divisor de ........... 

Critérios de divisibilidade  

Um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual 

a zero. Exemplo: 12 é divisível por 3, pois 12 ÷ 3 = 4.  

QUESTÃO 4-Assinale com X os números que são divisíveis por 2. 

a) 342 (    )                          b) 24 (    )                         c) 2 (     )                       d) 35 (     )                          e) 8 (    ) 

 

Números primos  

Um número natural é primo quando tem exatamente dois divisores distintos: o número 1 e o próprio número.  

O número 1 não é primo, pois não apresenta dois divisores distintos.  

Um número que tem mais de dois divisores é chamado de NÚMERO COMPOSTO. 

QUESTÃO 5-Se um número é composto, então:  

a) só pode ser ímpar.  

b) não pode ser par.  

c) não pode ser ímpar.  

d) possui mais de dois divisores.  

 

QUESTÃO 6-Classifique cada número como "primo ou composto" 

a) 20  

b) 21  

c) 22  

d) 23  

e) 29  

QUESTÃO 7- Represente a parte pintada das figuras abaixo em forma de fração 

a) _______                        b)__________                    c)_____________  

QUESTÃO 8- Um sexto de uma pizza custa 3 reais, quanto custa: 

a)  da pizza?                                    b)  da pizza?                                             c) a pizza toda? 



QUESTÃO 9- As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira 
árvore (A) de um trecho e a última árvore (B) conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma 
das outras. 

 

De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? 

a) 1/6                            b) 2/6                         c) 1/5                              d) 2/5 

QUESTÃO 10- Qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? 

a) 1/5                        b) 4/6                        c) 8/4                              d) 10/9 

QUESTÃO 11- Qual é a fração irredutível de 10/30? 

a)  1/3                b) 2/5                      c) 3/8     d) 7/9 

 
QUESTÃO  12- Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? 

a)65/10          b) 65/100              c) 65/1000                  d) 65/10000 

 

GEOGRAFIA 

HABILIDDES (EF06GE110) 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. 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática (ilha de 

calor etc.).  

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

QUESTÃO 1 – A biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas montanhas (até 10.000 m de 

altura) até o fundo do mar (até cerca de 10.000 m de profundidade). Na biosfera, por tanto, o ar, a água, o solo, a luz 

são fatores diretamente relacionados à vida. As principais camadas que compõem a biosfera são:  

 

 

 

a) Geosfera, criosfera e exosfera. 

b) Endosfera, astenosfera e litosfera. 

c) Ecosfera, hidrosfera e geosfera. 

d) Litosfera, atmosfera e hidrosfera. 

e) Hidrosfera, antroposfera, ecosfera. 

 

Para resolução da atividade de número 1, o aluno pode consultar e fazer a leitura das páginas 75, 76, 77 e 78 

do livro de geografia. 



QUESTÃO 2 - Relacione os ambientes terrestres identificando  as suas definições na coluna abaixo. 

l. Biosfera  ll. Atmosfera  lll. Hidrosfera  lV. Litosfera 

a)(    )Trata-se da porção mais rígida do planeta, constituída por crostas e parte superior do manto. 

b)(    )É resultado da interligação de todos os outros ambientes e é nela que os seres vivos se desenvolvem. 

c)(    ) Contém os gases necessários para o desenvolvimento da vida. 

e)(    )É formada por geleiras, oceanos, mares, rios, lagos, águas retidas nos seres vivos.  

QUESTÃO 3 – Vamos colorir e montar as Camadas Atmosféricas da terra.  

Observação: siga o exemplo abaixo, retire e recorte a folha que está em anexo no final da apostila. 

 

QUESTÃO 4 – A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2017, mapearam 

669 reservas da biosfera em 120 países, conforme mostra o mapa da página 79 PLANISFERIO: RESERVAS DA BIOSFERA 

(2016). Nesse levantamento o Brasil apresentou sete reservas da biosfera. Quais são elas?_______________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 5 – O que devemos fazer para amenizar as ilhas de calor? 

 

 



QUESTÃO  6 – Relacione o tipo de poluição, escrevendo nos parênteses das frases abaixo  (PS)  para poluição sonora, 

e( PV)  para poluição visual. 

 

POLUIÇÃO SONORA (PS)                   POLUIÇÃO VISUAL (PV). 

(        ) É provocada pelo excesso de outdoors, propagandas, faixas, cartazes, etc. 

(         ) Consiste na produção excessiva de sons, ruídos ou vibrações que prejudicam o sossego e a tranqüilidade de 

pessoas. 

(         ) Papeis jogados na rua, sacos de lixo espalhados pelo bairro também constituem esse tipo de poluição. 

(         ) Esse tipo de poluição pode acarretar problemas auditivos irreversíveis. 

(         ) Tem como causas, principalmente, o barulho de automóveis, aviões, obras, buzinas, música alta, etc. 

 

QUESTÃO 7 – Quais os principais fatores que influenciam o deslocamento da população do campo para a cidade?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 8 – Na maioria das grandes e medias cidades do mundo, muitas pessoas vivem em moradias precárias. No 

Brasil há exemplos das favelas e dos cortiços. Esse problema é resultado de desigualdades sociais, principalmente 

nos países pobres, onde as camadas mais desfavorecidas da população contam com pouca ou nenhuma assistência 

do governo. Qual o tipo de moradia tem no seu município? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

HABILIDADES (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. 

(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.  

(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. 

 

Origem dos Povos na América 

QUESTÃO 1-Vivemos em um país de povos de diferentes origens: poloneses, alemães, italianos, japoneses, 

portugueses, africanos, enfim, de todas as partes do mundo. Alguns vieram para o Brasil como imigrantes, escravos, 

fugitivos de guerra, ou ainda por curiosidade e, acabaram ficando. Hoje são brasileiros! 

E você! (Responder com a ajuda dos pais e com a certidão de nascimento) 

- Qual sua nacionalidade? ________________________________________ 

Para responder a questão 6  você  pode 

consultar a página 182 do seu livro didático. 

Para responder a 

questão  7  você  pode 

consultar a página 179 

do seu livro didático. 



- Qual sua descendência? ________________________________________ 

- Qual sua naturalidade? _________________________________________ 

Mas antes mesmo que os primeiros portugueses aqui chegassem, o Brasil já era habitado. Possuía nativos, com 

diversas culturas e que foram chamados pelos portugueses de índios. Sabemos que os primeiros registros de grupos 

humanos são os do norte da África. Mas como chegaram ao continente americano? Existem duas hipóteses para 

explicar a chegada do homem a América: 

 1ª Hipótese: chegaram por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria (Ásia) e o 

Alasca (Estados Unidos). Esse canal tem 85 km de largura. A muitos anos houve a diminuição do nível do mar, 

o que chamamos de glaciação e que possibilitou a passagem a pé da Ásia para a América. 

 2ª Hipótese: chegaram por mar, vindos da Oceania. Depois de atravessar Oceano Pacífico, de ilha em ilha, 

com pequenas embarcações, desembarcaram na costa do continente americano. 

QUESTÃO 2- O Estreito de Bering se localiza entre:  

a) O Alasca e a Sibéria.  

b) A Groenlândia e o Alasca. 

c) A Sibéria e o México. 

d) O Alasca e o México 

 

 

 

 

 

 

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 Anglosaxônica. Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabralino. Entre 

as culturas pré-colombianas podemos destacar os incas, astecas e maias. 

Observe o mapa: 

 

QUESTÃO 3-De acordo com o mapa, os povos que 

viviam nas regiões identificadas pelas letras "A", "B" e 

"C", são, respectivamente: 

a) Astecas, Incas e Maias. 

b) Incas, Maias e Astecas. 

c) Astecas, Maias e Incas. 

d) Maias, Astecas e Incas. 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 4- Leia o texto a seguir. 

As civilizações pré-colombianas 

Por que chamamos os maias, astecas e incas de "civilizações pré-colombianas"? 

Você sabe o que há de comum entre essas civilizações? E o que as diferencia dos povos indígenas que viviam ou vivem 

no território que hoje é o Brasil? 

Sabemos que todas essas civilizações desenvolveram-se no continente americano (América do Norte, América Central, 

América do Sul), bem antes da chegada dos europeus a essas terras. Bom, os incas e os astecas constituíram grandes 

impérios. Esses dois impérios chegaram a contar com cerca de 10 milhões de pessoas. Mas não podemos falar em 

império maia, porque não havia um único imperador para os vários centros cerimoniais dos maias (nesses centros, 

moravam os nobres maias, localizava-se o mercado e os  templos religiosos). 

 

Disponível em http://umrolepelahistoria.blogspot.com.br/2010/09/civilizacoes-pre-

colombianas.html(fragmento)>, Acesso em: 15 out. 2014 

a)“Por que essas civilizações foram chamadas de pré-colombianas”? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Identifique o aspecto político que diferencia o império maia dos demais citados no texto. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 5- Interpretando image 

                 ( A )                                  (  B )                                     (C )                                                            ( D ) 
 
 Relacione as imagens às descrições abaixo:  
 
(     ) – Templo, em formato de pirâmide, construído pelos astecas.  
(     )– Faca usada em sacrifícios incas.  
(     )– Artesanato asteca.  
(     )– Santuário de Machu Picchu – arquitetura inca. 
 
QUESTÃO 6- A civilização maia, floresceu na região que hoje corresponde ao(s): 
 
a) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 
b) Paraguai e Bolívia. 
c) Brasil e Venezuela. 
d) Norte de Guatemala, Honduras Britânica e sudeste 
do México. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



QUESTÃO 7- Um іmроrtаntе іnѕtrumеntо uѕаdо реlоѕ Аѕtесаѕ еrаm аѕ Сhіnаmра, еlаѕ еrаm:  
 
(     ) Grаndеѕ ріrâmіdеѕ dе mоrаdіа Аѕtесаѕ. 
(     ) Јаrdіnѕ flutuаntеѕ, quе dаvаm gаnhо ао сultіvо. 
(     ) Теmрlоѕ ѕаgrаdоѕ dе асеѕѕо à tоdоѕ. 
(     ) Саnаіѕ соnѕtruídоѕ раrа lеvаr águа. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 8- Qual animal mais utilizados no transporte pelos Incas? 
 

a) Lhamas 
b) Mulas 
c) Cavalos 
d) Dromedários 

 
CIÊNCIAS 

“Olá queridos alunos! 

Para iniciarmos mais uma de nossas atividades, gostaria de convidar você a fazer uma leitura do capítulo 11, 12 e 

13 páginas 195 a 238 do livro de Ciências do 6º ano, com o intuito de aprimorar seus conhecimentos e facilitar a 

resolução das atividades.” 
HABILIDADES - EF06CI04/ES Identificar os tipos de medicamentos (fitoterápicos, alopáticos, manipulados, entre outros) e de 

outros materiais sintéticos (fios de nylon, plásticos etc.) e associar a sua produção ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais, ao analisar as consequências de seu uso e descarte em sua 

região e no mundo. 

EF06CI03/ES Identificar processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, o 

tratamento de água e/ou efluentes, a produção do álcool, entre outros) e selecionar os métodos mais adequados para a 

separação de diferentes sistemas heterogêneos, relacionando sistemas produtivos locais ou regionais que utilizem a separação 

de materiais no seu processo, de forma a propor ações coletivas que promovam a consciência ambiental e um modo de vida 

sustentável. 

 

QUESTÃO 1- Das imagens abaixo, selecione apenas aquelas que são de material sintético, ou seja, material artificial 

produzido em laboratório ou industrias a partir da transformação de materiais naturais. 

 

                             
 

    (      ) Garrafa pet                                              (    ) Pedras                                                   (    ) Vidro 

  

 

 

 

 

 

   

         (   ) Madeira                                                (   ) Remédio                                                (  ) Ouro 



 

 

 

 

 

(    ) Pneu                                                 (    ) Água                                                               (     ) Papel  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2- Complete a cruzadinha a seguir: 

1.  

2. 

 

   

     

        3.            

4. 

    

     

5.        

   

    

 

 

 

1. Material natural usado para fabricar cestos. 

2. Material natural usado para fabricar sapatos. 

3. Material natural usado par fabricar casacos. 

4. Material natural usado para fabricar anel. 

5. Material natural usado para fabricar bancos. 

QUESTÃO 3- Sobre materiais sintéticos marque apenas as opções corretas: 

a- (     ) Material sintético é  um material artificial produzido em laboratórios ou industrias a partir da 

transformação de materiais naturais. 

b- (      ) Os plásticos são materiais sintéticos feitos a partir de derivados de petróleo. 

c- (      ) Material sintético são obtidos diretamente da natureza e podem ser de origem vegetal, animal ou 

mineral. 

d- (      ) A maioria dos medicamentos também são feitos de materiais sintéticos. 

e- (    ) Os defensivos agrícolas, também chamados pesticidas, agroquímicos ou agrotóxicos, em geral, são 

sintéticos e eliminam pragas, diminuindo as perdas e aumentando a produção das lavouras.  

 

QUESTÃO 4- O petróleo é um recurso natural que é extraído e enviado para as refinarias onde as várias frações que 

o compõem são separadas. Uma parte delas é encaminhada a indústrias químicas para a produção de novos 



materiais. Esses novos materiais passam a ser sintéticos. Marque as opções corretas de produtos obtidos a partir do 

petróleo: 

 

a)(    ) gás de cozinha e gasolina                     b) (   ) plásticos e tecidos                    c) (   ) Ouro   

d) (    ) borracha e medicamentos                 e)(    ) óleo diesel e detergente            f)  (   ) explosivos e tintas 

QUESTÃO 5-Sabemos que o plástico pode trazer problemas sérios para o meio ambiente, podendo ser ingerido por 

alguns animais e causar a morte ou ainda servir de acúmulo de água parada e conseqüentemente a proliferação do 

mosquito da dengue, entre outros problemas.  

Sabendo disso que medidas podemos tomar para diminuir o volume de plásticos e outros materiais sintéticos no 

lixo? Marque a opção correta. 

a) (    ) Utilizando materiais descartáveis, e descartando em lixões sem nenhum tratamento ou separação de 

materiais. 

b) (    ) Com a reciclagem, e a substituição de produtos descartáveis por produtos duráveis e com reutilização 

dos produtos.  

QUESTÃO 6- Já vimos que não é comum encontrar substâncias puras na natureza. Geralmente encontramos misturas 

de muitas substâncias diferentes e, em algumas situações, queremos separar seus componentes: para obter sal de 

cozinha a partir da água do mar; para remover impurezas da água, em estações de tratamento; para fabricar perfumes 

com componentes obtidos de folha e flores; para extrair, das plantas, substâncias com propriedades medicinais.  

Para execução de todos esses processos é necessário o uso de técnicas que separam os componentes das misturas. 

Existem técnicas para separar misturas homogêneas e técnicas que separaram as misturas heterogêneas. Selecione 

a opção correta que corresponde as técnicas usadas para separação de misturas homogêneas e heterogêneas. 

a- (   ) Homogênea: filtração, decantação, catação, peneiração, ventilação, levigação, flutuação, separação 

magnética/ Heterogênea: evaporação, destilação simples, destilação fracionada. 

b- (   ) Homogênea: evaporação, destilação simples, destilação fracionada/ Heterogênea: filtração, decantação, 

catação, peneiração, ventilação, levigação, flutuação, separação magnética. 

c- (   ) Homogênea: filtração, evaporação, catação, peneiração, ventilação, levigação, flutuação, separação 

magnética/ Heterogênea: decantação, destilação simples, destilação fracionada. 

QUESTÃO 7- Na foto, aparecem duas velas de filtro de água, uma limpa (à esquerda) e outra suja (à direita. Que 
processo de separação de misturas deixou a segunda vela suja?  

a) (    ) Decantação                                       b-  (   ) Filtração      c- (    ) Peneiração     (   ) Destilação simples  

 

 

 

 

 



QUESTÃO 8-Nas estações de tratamento, a água recebe produtos químicos que fazem com que as partículas de 

areia se juntem, formando partículas maiores. Como essas partículas são maiores e mais pesadas, elas vão se 

depositando aos poucos no fundo do tanque, numa técnica chamada de: 

       A) filtração. 

       B) flotação. 

       C) decantação. 

       D) levigação. 

 

 

 

 

ARTE 
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 1- O que as imagens acima tem em comum?_________________________________________________ 

QUESTÃO 2-Você já viu algum objeto contendo esses desenhos parecidos com esses apresentados nas imagens 

acima?Qual objeto?_____________________________________________________________________________ 

 

GRAFISMOINDÍGENA 

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 3-Pratique seu gesto de desenho repetindo as diferentes formas da linha no espaço formando um grafismo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UESTÃO 4- Complete asfrases a seguir epreencha acruzadinha abaixo: 

A) Várias tribos indígenas utilizam argila para  fazer   _______  como esta,da triboKarajá. 

B)  Nessa escultura, os indígenas Waurá representam um _____________. 

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

D) Os indígenas do Xingú produzem vários _____________ utilizando a tecnica de cerâmica.  

 

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. 

QUESTÃO 1- leia o texto abaixo e responda as questões propostas: 

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 vêem 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.     
 
a) Segundo o texto o que envolve uma família? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
b) De onde provem a força necessária para que os indivíduos sejam pessoas de 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 

 

O conceito de amizade e o que esperamos do 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 2- Baseado no texto acima 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? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 3- Leia o poema, reflita e descreva o que se pede nas atividades propóstas a seguir. 
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 dentro 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: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



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 4- Depois de ler e refletir sobre o texto acima, responda as questões propostas abaixo. 

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 

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

INGLÊS 

 
Olá alunos; 
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!!! 
 
HABILIDADESS - (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e / ou aplicativos para construir repertório lexical na língua 
inglesa. 
(EF06LI13) Listar idéias para produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, considerando o gênero 
textual que será produzido. 

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 1-Marque a opção onde encontramos uma palavra de origem inglesa muito utilizada  no Brasil:  
 
(a) mesa                            (b) short                              (c) cadeira                       (d) folha 
 

QUESTÃO 2- Observe a imagem ao lado. 

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. 

 
Em inglês existem muitas formas de cumprimentar 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 3-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 
 
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 quem 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 4- Após fazer a leitura do texto informativo, responda: Como podemos falar “BICICLETA” em inglês? 
a) car                   b) bike                      c) boat                                 d) ship 
 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE :(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

Esporte de Marca 

Esportes de “marca”: são aqueles esportes em que o desempenho dos alunos, atletas, praticantes, são baseados em 

atingir marcas por tempo, peso (quilogramas) e ou metros. 

As pessoas que praticam esportes são consideradas atletas. Você sabe o que é Atletismo? Conhece ou já praticou 

alguma prova de atletismo? Aposto que sim! Vamos lá saber um pouco mais! O atletismo é a forma mais organizada 

de competição esportiva, e é considerado o esporte mais nobre de toda a história Olímpica. Ele não se restringe apenas 

as modalidades de corrida, e é dividido em três categorias: corrida, saltos e arremessos. Em geral, as provas de 

competição de atletismo são realizadas em estádios fechados, com exceção da maratona, que é feita nas ruas da 

cidade. O atletismo é uma forma de superação dos movimentos humanos essenciais como caminhar, correr, saltar e 

arremessar. É o esporte base de todos os outros. Ele é capaz de testar a força humana que vai além da resistência 

física, passando também pela habilidade. No entanto sempre antes  e depois de uma atividade atlética é recomendado 

que se faça um alongamento, que tem como objetivo evitar lesões e  relaxar naturalmente a musculatura. 

Escolha um espaço na sua casa e pratique essas atividades de alongamento. 

 

 

 

 

Depois de fazer todo o alongamento vamos para a nossa atividade de atletismo. 

Agora vamos praticar. 

                                                                                               Materiais para atividade abaixo: Pregador de roupa e sandália. 

 

Salto em distância: Marque com uma sandália o ponto inicial do salto, se 

posicione parado e com os pés afastados na largura dos ombros, você 

deve saltar um pouco antes da sandália sem tocar nela e segurando o 

pregador (ou outro objeto) em uma das mãos, realize um salto pra frente 

o mais longe que conseguir. Coloque o pregador exatamente onde o seu 

pé tocou primeiro após o salto. Repita o salto 3x e veja qual o salto mais 

distante da sandália. Desafie alguém de sua casa a saltar mais longe que 

você. 

 

Recomendações: Antes e depois das atividades lave bem as mãos, evite tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca. 

Desta forma, seguindo essas recomendações, evitamos o contato com o coronavírus (COVID-19). Peça auxílio aos 

seus pais e/ou responsáveis e realize as atividades por no mínimo 60 minutos por dia. 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 1- Caça-Palavras: Marque no quadro os nomes das provas de atletismo: 

Salto em distância/ Salto triplo/ Salto em distância/ Salto com vara/ Arremesso de Peso/ Lançamento de disco/ 

Lançamento de martelo/ Lançamento e dardo. 

U S A L T O E M A L T U R A Q D A E J R I 

D S A O V B A E Y N M K L Ç O P R E Ç O R 

F G H L A N Ç A M E N T O D E D I S C O R 

F U T E T H J S Y W Y J D U A A O C J D E 

C V B N M O J Q E R T Y U I O P A S H B D 

C P O I U Y T T R E W Q A S D F G H S O J 

Z X C V B N M R M Q W E R T Y U I O D L U 

S A L T O E M D I S T Â N C I A F G F I O 

A S D F G H J K K P A K U T E E W W B C J 

Q W E R T T Y U U I L L D G J K K K K H Q 

Z D R G Y J K O A D G O T M J E D S E R E 

G G H H K E T Y U J S A E O T R T Y Q V R 

E D F E A S D F G H J K L L C Ç Q W H Ô Y 

W E R T Y U I O P A S D F G H O J K K L H 

P I O U Y T R E W Q A S D F G H M J E E D 

O D R A D E D O T N E M A Ç N A L V W Q A 

M N B V C X Z A S D F G H J K L Ç P A T H 

O I U Y T R E W Q A S D F G H J K L Y R I 

Ç M N B V C X X Z Q W E R T Y U I O I A A 

 L A N Ç A M E N T O D E M A R T E L O T 

A R R E M E S S O D E P E S O B E D I S E 

 

Com  a intenção de melhor compreender sua experiência responda as seguintes perguntas: 

 

QUESTÃO 2- Conhecia o salto em distância? (        ) sim (      ) não  

 

QUESTÃO 3- Quais foram às dificuldades encontradas nas atividades 

 (   ) equilibro após tocar os pés no solo depois do salto. 

 (    ) força para saltar mais distante. 

 (    ) espaço para poder saltar mais distante 

 

QUESTÃO 4-  Conte como foi sua experiência na realização do salto em distância? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA EM ANEXO DA ATIVIDADE DE NÚMERO 3 DE GEOGRAFIA.  


