
 

PREFEITURA DE SOORETAMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EMEF. LUCILENE LIRA GAMA 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

4/2021 

 

ANOS FINAIS 

6º Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Aluno(a):_______________________________________________________ 

Turma/Ano:_____________________________________________________ 



Olá, meus queridos alunos do 6º Ano ! 
 

Estamos com saudades e fizemos essa apostila com todo carinho. 
Faça as atividades com atenção, qualquer dúvida a equipe pedagógica, bem como, todos os professores estarão à 
disposição para lhe orientar na realização das atividades. 
Temos certeza que em breve estaremos novamente juntos! 
 

 
LINGUA PORTUGUESA 

 
Habilidades 
-Construir o sentido, a compreensão do conto através da mediação. Expressar sentimentos e desejos.  
-Reconhecer os valores morais em cada conto. 
-Desenvolver o senso crítico em relação às personagens dos contos de fada. 
 
 
Sabe-se que o conto de fadas é um gênero textual formado por narrativas que, há milênios, surgiram 
anonimamente e passaram a circular entre os povos da Antiguidade, transformando-se consideravelmente 
com o passar do tempo. Atualmente, versões adaptados dos contos de fadas são vinculadas a literatura 
infantil, tendo como uma das funções apresentar um esboço compreensível da sociedade e das várias 
relações intersociais com uma linguagem leve e simplificada. Uma das suas principais característica é seu 
inicio com o famoso “Era uma vez” ou outra frase curta que demonstra um tempo indeterminado, possui 
também um enredo ficcional, que normalmente apresenta seus personagens e os aspectos mágicos do 
conto, em seguida traz um conflito que recorrerá com momentos de tensão, deixando explicito a relação do 
bem e do mal e por fim o desfecho que revela a solução para o conflito. 
 

Leia o texto e responda as questões de 1 a 8. 
 

Conto de fadas para Mulheres Modernas 
 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima que, 
enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de 
acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e 
disse: 
– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto e eu 
transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo 
príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar 
conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e 
viveríamos felizes para sempre… 
… E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: – Eu, hein?… nem morta! 

(Luís Fernando Veríssimo) 
Interpretação de Texto 
1. A princesa possui uma atitude típica das heroínas de contos de fada? Explique? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho desse conto? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. Qual o conceito de “Felizes para sempre” para o príncipe? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Em sua opinião, qual o conceito de felicidade na visão da princesa? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Quais adjetivos são usados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela 
toma no fim do conto? Justifique. 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6. Intertextualidade é quando um texto remete a outro. Existem três tipos de intertextualidade, a paráfrase 
(quando o texto possui as mesmas idéias centrais do texto original), apropriação (quando o texto é 
reescrito com as mesmas palavras) e Paródia (quando o texto possui idéias contrárias as idéias centrais 
do texto original). No texto lido lembramos a clássica história do príncipe transformado em sapo e na 
construção desse texto o autor usou qual tipo de intertextualidade? Justifique. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
7. O título do texto nos dá idéia do que encontraremos nesse conto? Caso sim, explique qual a posição da 
mulher moderna? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Qual o dito popular que define melhor a idéia central do conto de Luís Fernando Veríssimo? 
(a)   Melhor um na mão do que dois voando. 
(b)   Sempre existe um sapato velho para um pé doente. 
(c)    Antes só do que mal acompanhada. 
(d)   Quem ama o feio bonito lhe parece. 
(e)   Quem cospe para cima na cara lhe cai 
 
9. Este conto que você acabou de ler e estudar é um conto moderno, mas há os tão conhecidos 
contos clássicos da literatura infantil. De maneira bem divertida relate sobre os contos de fadas 
mencionados a seguir. 

A bela e a fera (1740) 
 
 
 

Branca de Neve e os Sete Anões (1634) 
 
 
 

Cinderela (1634) 
 
 
 

João e Maria (1812) 
 
 
 

O patinho feio (1843) 
 
 
 

Rapunzel (1698) 
 
 
 

 

10. Marque V para verdadeiro e F para falso. Você marcará como verdadeiras apenas as 
características relacionadas aos contos de fadas. 
 

a)(  ) Há uma transformação, algo acontece e desequilibra a situação inicial. Pode-se também chamar 

de ruptura, pois um acontecimento inesperado rompe com toda a estabilidade inicial do conto. A paz 

transforma-se em pesadelo e as personagens não são mais felizes. 

b)(   ) As personagens são animais que representam seres humanos. 

c)(   ) O final é feliz, e as personagens ficam em paz. 

d)(   ) São histórias marcantes e baseadas na realidade,em coisas que já aconteceram na vida das 

pessoas. 



e)(  ) Há sempre um personagem que, se tiver uma boa conduta, terá um final feliz, recebendo uma 
recompensa, mas, se for ruim, será punido. 
f)(   ) Normalmente o conto de fadas é narrado em terceira pessoa, isto é, quem conta a história não 
participa dela. 
g)(   ) Os principais cenários dos contos de fadas são as florestas, os bosques, os castelos, os palácios e 
os pequenos vilarejos. 
 
11. O substantivo dá nome aos seres, objetos, sentimentos, lugares, pessoas etc. 
Analise as palavras do quadro abaixo relacionadas aos contos de fadas e marque com um X  
apenas as que forem substantivos . 

Palácio Mau Príncipes Magia 

Bruxas Bondade Amor Tristeza 

Feliz Viver Vingança Felicidade 

Maldade Amar Vencer União 

 
12. Analise a imagem abaixo e escreva um conto de fadas (clássico/antigo ou moderno/atual). Seja 
bem criativo! 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 



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!!! 
 

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. 

 
1) Marque a opção onde encontramos uma palavra de origem inglesa muito utilizada  no Brasil: 
  

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

2) 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. 

 
 

 
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. 

 



2) 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 
 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

Habilidades: 
 (EF69AR01-06) pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 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. 
 

 -(EF69AR04-06) analisar os elementos constitutivos das artes visuais, (Linha, Forma, direção, cor , escala, dimensão, 
espaço, movimento etc.) Na apreciação de diferentes produções artísticas. 
 

-- (EF69AR31-06) relacionar as práticas artísticas as diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

ARTE INDÍGENA 

Observe as imagens a seguir e responda: 

 

1) O que as imagens acima tem em comum? 

______________________________________________________________________________ 

 

2)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 depalha, 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 

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

grafismo: 

 

 



 

4) 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. 
D) Os indígenas do Xingú produzem vários _____________ utilizando a tecnica de cerâmica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Habilidades:  
 
-(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico - combinatórios oferecidos pela escola, 
usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 
 

 -(EF67EF05) Planeja reutilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, 
precisão, invasão e técnico- combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma 
específica. 

 
A classificação dos esportes 

 
Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, 
dependendo da sua finalidade e intenção. Segundo a Base nacional curricular comum (BNCC), temos sete 
tipos de esportes: 
Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que 
podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. 
Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de 
dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões ou critérios 
estabelecidos nas regras de cada modalidade.  
Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo 
de alvo estático ou em movimento. 
Esportes de combate: esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o 
oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, 
combinando ações de ataque e defesa. 
Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato de 
rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases.  
Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo principal é 
lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede 
ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do adversário para que a bola ou o 
objeto toque o chão e o ponto seja computado.  
Esportes de invasão: para a disputa desses esportes existem duas equipes que possuem uma meta a 
ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. A transição 
de ataque para defesa acontece a todo o momento 
 
Atividade 1 
De acordo com o texto sobre a classificação dos esportes, responda as questões abaixo: 
1- São os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem ser mensurados 
com metros, segundos, quilos, etc: 
 
(A) Esportes de invasão. 
(B) Esportes de marca. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esportes de precisão. 
 
 
 
 
 



 
2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 

 

(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esporte de combate. 
 
Atividade 2 

1- Qual é o esporte que têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, 
imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de ataque e defesa? 

(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de combate. 
 

2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 

 

(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de combate. 

 

Alimentação Saudável e Nutrientes 

Você sabe quais são os principais grupos de alimentos? 

Os alimentos são essenciais na nossa vida, eles são responsáveis 
pela construção, manutenção e funcionamento do nosso corpo. 

Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais grupos: 



 

1. Alimentos energéticos: fornecem a energia para o corpo se movimentar, trabalhar e realizar as 
atividades cotidianas. São os alimentos que contém carboidratos e gorduras. Exemplos: óleo, azeite, pão, 
macarrão, açúcar, mel e doces. 

2. Alimentos construtores: ricos em proteína, ferro e cálcio, são responsáveis pela manutenção e pela 
construção do corpo. Também formam os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Exemplos: leites e 
derivados, carne, peixe, frango. 

3. Alimentos reguladores: Com vitaminas, minerais e fibras, são responsáveis pelo funcionamento do 
corpo. Entre suas tarefas estão facilitar a digestão, aumentar a resistência às infecções, proteger a pele, a 
visão e os dentes. Exemplos: frutas, verduras e legumes. 

Dentro dos grupos dos alimentos reguladores encontramos as vitaminas e os sais minerais. Além de todos 
esses alimentos e nutrientes, não podemos esquecer de citar a água. A água é essencial para o corpo. É 
tão importante que constitui cerca de 70% do nosso peso. Até os nossos ossos têm água e tudo aquilo que 
comemos, dos animais aos vegetais. Verduras e legumes são especialmente ricos em água e sais 
minerais. Algumas frutas, como o melão e a melancia, têm quase 90% de água e suprem boa parte da 
necessidade hídrica do corpo. 

                                                    ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Você sabe como ter uma alimentação saudável? 

Uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que contém diferentes alimentos em quantidade 
suficiente para o crescimento e manutenção do organismo. A alimentação influencia diretamente na saúde, 
no trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das pessoas. Coma pelo menos um alimento de cada 
grupo em cada refeição. Quanto mais variada sua alimentação, mais saudável ela será. Evite o uso 
frequente de alimentos gordurosos (frituras, torresmo, pele de frango, banha, etc.). 

Atividade 3 

1- Cite os grupos principais dos alimentos? 
A – Construtores, emagrecedores e gordurosos. 
B – Reguladores, saudáveis e deliciosos. 
C – Energéticos, construtores e reguladores 
D – Saudáveis, gordurosos e emagrecedores. 
 
2- De acordo com o texto qual a importância dos alimentos? 
_____________________________________________________________________________________ 
3- Em sua opinião a sua alimentação diária pode ser considerada saudável? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4- Busque mais informações sobre a importância da água para o nosso organismo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Atividade 4 
1 – Quais alimentos encontramos dentro do grupo dos alimentos reguladores? 
A – Proteínas e sais minerais. 
B – Água e carne. 
C – Vitaminas e sais minerais. 
D – Carboidrato e gordura. 
 
2 – O que é uma alimentação saudável? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3 – Porque frutas como melão e melancia são importantes? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 
                                                             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.     

ATIVIDADES: 
1) Segundo o texto o que envolve uma família? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) De onde provem a força necessária para que os indivíduos se façam pessoa do bem? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3) Com quem você mora? e quantas pessoas compõem sua família? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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. 
 

 Baseado no texto responda as atividades abaixo: 
1)  Considerando esses conceitos, você tem amigos? 
__________________________________________________________________________ 
  
2) Para uma pessoa ser seu amigo (a) quais as características ou qualidades ela tem que ter? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3) Para você o que significa a palavra amizade? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 



1) 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 

2)   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) 



ATIVIDADES: 
 
1)  Explique com suas palavras a importância do servir ao próximo: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________             
 
2) O que dona Marta tirou da bolsa? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

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

AVDI                                        GAELAIR                                          GAMAI    

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

ZTEACRE                                ÇATÃEON                                        SIROROS 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
Habilidade: EF06MA06/ES – Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de 
divisor, incluindo a noção de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
 

1) Escreva todos os divisores naturais de: 

 a) 8 = _______________________________________________________________________ 

b) 11= _______________________________________________________________________ 

c) 15= _______________________________________________________________________ 

d) 18 = _______________________________________________________________________ 

e) 5 = ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Obtenha a sequência dos 5 primeiros múltiplos de:  

a) 3 = __________________________________________________________________________ 

b) 7 = __________________________________________________________________________ 

c) 10 = _________________________________________________________________________ 

d) 13 = _________________________________________________________________________ 

 

3) Escreva: 

a)  A sequência de múltiplos de 2 até 20. 

________________________________________________________________________________ 

b) A sequência de múltiplos de 5 até 20. 

________________________________________________________________________________ 

c) Quais desses múltiplos são simultaneamente múltiplos de 2 e 5? __________________________ 

d) Dentre os múltiplos de 2 e 5, qual é o menor?__________________________________________ 

 

HabilidadesEF06MA35/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.  
 

4) João possui 4 camisas, 3 calças, e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode 

se vestir?  

 

 

 

 

 

5) Numa lanchonete há 8 tipos de sanduíche e  5 tipos de sucos. Quantas são as possíveis 

combinações de um lanche nessa lanchonete? 

 

 

 

 

 

Dos numerais acima, quais 

tiveram apenas dois divisores? 

___________________________ 

Chamamos de número primo 

todo número natural, maior que 1, 

que possui apenas dois divisores: 

o 1 e o próprio número. 

 

 

Dos numerais acima, quais 

tiveram mais de dois divisores? 

___________________________ 

Quando o número natural maior 

que 1 possui mais de dois 

divisores, dizemos que ele é um 

número composto. 

 

 

 

 

 



 

 

6) Veja o que Carolina tem em mente: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Você acha que ela consegue? ________________________________________________________ 

b) Como ela deve proceder, ou seja, como ela pode resolver essa situação? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hablidade:EF06MA07 -  Compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideia de partes de 

inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 

7) Complete a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 



 

8)  Joaquim recortou o molde de um dado, que representa um cubo, indicou nas faces as seis 

primeiras letras do nosso alfabeto e montou o dado. 

 

 

 

 

a) Em relação ao total de faces, escreva a fração correspondente à quantidade de faces que 

contêm: 

 • vogais.                                                                             • consoantes. 

 

 

 

b) Se Joaquim lançar esse dado, é mais provável que a letra obtida na face de cima seja vogal ou 

consoante? Justifique sua resposta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9) Observe as figuras a seguir. Em seguida escreva a fração que representa a parte colorida de cada 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habilidade: 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. 

10) Leia cada frase a seguir e escreva no caderno uma fração para representar a parte destacada. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

11)  Para localizar a fração  na reta numérica, Hélio dividiu cada unidade em 2 partes iguais. Depois, 

contou 9 partes e localizou a fração  . 

 

 

  

   Utilize a estratégia que achar melhor e responda: Qual símbolo da reta numérica representa a fração ?      

___________________________________________________________________________________ 

12) Leia a tirinha e resolva as questões. 

 

 
a) O que você entendeu dessa tirinha? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Que fração do valor da entrada as crianças com a carteira de estudante vão pagar para assistir 
ao filme na casa de Arturzinho?  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS 

Habilidade: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. 
 

Processos de separação de misturas  
 

Quando você adiciona leite ao seu café você está preparando uma mistura de café com leite. O 
mesmo acontece quando você prepara soro caseiro adicionando pequenas quantidades de sal e açúcar na 
água. 
Como as características físicas e químicas dos constituintes das misturas não se alteram é possível 
separar cada um deles por métodos. Veja um exemplo. 
Filtração: Passar a mistura por um filtro permite a separação de seus constituintes, visto que, o líquido 
passa pelo filtro, enquanto o material sólido fica retido. 
01) Na virada do século 19 para o século 20 a falta de água potável era um problema de saúde muito 

sério. Tínhamos muitas epidemias, pois os serviços de água encanada das cidades eram insuficientes. 
Não havia no Brasil um equipamento que pudesse filtrar água de modo eficiente. Com a chegada dos 
imigrantes italianos e portugueses uma coisa mudou o rumo da história. Eles traziam velas para filtrar a 
água que foram adaptadas as cumbucas de barro e assim surgiu um excelente aparelho que evitaria 
muitas doenças e a água chegou enfim dentro das casas, agora limpa e sem contaminação. Se 
possível assista o vídeo: https://glo.bo/2txAfdF  

 
Diga o nome e descreva o processo de separação de misturas que acontece no filtro de barro criado no 
Brasil? Ilustre com um desenho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
02) Se tivermos água misturada com uma pequena quantidade de sal, como podemos separá-los? 
Como se chama o método? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Outro exemplo de processo de separação de mistura é a destilação fracionada.   
Destilação fracionada: envolve o aquecimento de uma mistura que contém mais de dois líquidos que 
fervem em temperaturas diferentes. Assim, a solução é aquecida e separa-se, inicialmente, o líquido que 
ferve primeiro. Em seguida, a solução é aquecida até separar o líquido que ferve depois. Lembrando que é 
preciso condensar os vapores para termos os constituintes no estado líquido. Veja na figura ao abaixo.  

 

https://glo.bo/2txAfdF


A destilação fracionada pode ser usada para separar o 
álcool da água de um álcool hidratado. Sabendo que o 
álcool ferve muito antes da água, podemos aquecer a 
mistura. Os primeiros vapores a saírem serão os do 
álcool. O segundo vapor a sair será o vapor de água. 
(Não faça isso em casa, pois o álcool é inflamável, 
oferecendo risco de queimaduras). 

03) A produção de bebidas destiladas como a cachaça, o 
whisky, vodka, tequila, rum, licor e gim passam pelo 
processo de destilação a partir de uma substância 
fermentada, como frutas, cereais e outras partes 
vegetais. Bebidas destiladas são em geral fortes, contém 
um alto teor alcoólico, pois:  

(A) a destilação dilui a quantidade de álcool da mistura 
fermentada.   
(B) a destilação aumenta a concentração de álcool no 
produto final.   
(C) são feitas a partir de álcool puro. 
(D) toda a água da mistura evapora ficando só o álcool. 
 

Outro exemplo de processo de separação de mistura é a 
evaporação, veja: 
Evaporação: A parte líquida evapora-se naturalmente por exposição 
direta ao ar, restando no recipiente a parte sólida. Difere dos 
processos de destilação porque não existe o aquecimento forçado. 

04) A figura ao lado mostra uma salina, local onde se extrai o sal. Qual 
processo de separação de misturas é utilizado para se produzir o sal? 
descreva o processo.  

 
 

O que são drogas? 
As drogas designam toda substância que provoca alguma mudança fisiológica ou comportamental em um 
ser vivo. 
“As drogas são substâncias que ao serem introduzidas em um organismo vivo, modificam processos 
bioquímicos, resultando em mudanças fisiológicas ou comportamentais”. 
A farmacologia é o ramo que estuda os medicamentos e as drogas. Essa área do conhecimento define 
que os medicamentos são drogas usadas para fins terapêuticos e buscam, assim, ações benéficas 
ao organismo. As doenças provocam alterações em processos bioquímicos no organismo do indivíduo, e 
a administração de medicamentos serve para restabelecer o equilíbrio desses processos. 
Além disso, as bebidas alcoólicas e o cigarro são dois exemplos de drogas lícitas no Brasil, isto é, a 
venda desses produtos não é proibida por lei para maiores de 18 anos. Por outro lado, existem as drogas 
ilícitas, aquelas proibidas pela lei. Portanto, não é o fato de ser proibida ou não que caracteriza uma 
substância ou material como droga, mas sim a ação de provocar alterações fisiológicas e/ ou 
comportamentais. Fonte: brasilescola. 
 

Habilidade: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. 
 
05) Segundo a farmacologia, os medicamentos são: 
(A) drogas e fazem mal a saúde.  
(B) substancias que nada tem a ver com as drogas.  
(C) drogas usadas para fins terapêuticos trazendo benefícios ao organismo.  
(D) bebidas alcoólicas e o cigarro.  

 
    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vodka
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tequila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teor_alco%C3%B3lico


Materiais sintéticos 
Infelizmente os materiais sintéticos foram elaborados não só para beneficiar, mas também para 

prejudicar o homem. As drogas sintéticas são exemplos de mau uso dessa tecnologia. O ecstasy, é uma 
substância fortemente psicoativa. Seu princípio ativo estimula a produção de serotonina no cérebro, 
substância responsável pela sensação de prazer. O grande problema é que boa parte dos consumidores 
não sabem exatamente o que está contido nos comprimidos distribuídos nas pistas de dança. O que o 
comprador acredita ser um ecstasy, pode muitas vezes ser um coquetel químico, cujos efeitos são 
imprevisíveis, por isso, a intensidade e a duração do efeito de um ecstasy podem variar extremamente.    
Por Líria Alves 
 
06) Entende-se por material sintético:   
(A) uma substância pura. 
(B) uma substância extraída diretamente da natureza.  
(C) um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em 
laboratório. 
(D) fibras vegetais. 
    

Medicamento fitoterápico 

Um medicamento fitoterápico é aquele alcançado de plantas medicinais, onde utiliza-se 
exclusivamente derivados de droga vegetal tais como: suco, cera, exsudato, óleo, extrato, tintura, entre 
outros. O termo confunde-se com fitoterapia ou com planta medicinal que realmente envolve o vegetal 
como um todo no exercício curativo e/ou profilático. Os fitoterápicos são medicamentos industrializados e 
tem legislação específica. São uma mistura complexa de substâncias, onde, na maioria dos casos, o 
princípio ativo é desconhecido.  

O simples fato de coletar, secar e estabilizar um vegetal não o torna medicamento fitoterápico. Deste 
modo, vegetais íntegros, rasurados, triturados ou pulverizados, não são considerados medicamentos 
fitoterápicos, em outras palavras, uma planta medicinal não é um fitoterápico. Também não são 
considerados fitoterápicos os chás, medicamentos homeopáticos e partes de plantas medicinais. 

                                                                                              Medicamentos Fitoterápicos, no http://www.anvisa.gov.br                 

07) Embora de difícil consenso, um medicamento fitoterápico pode ser definido como:   
(A) uma substância pura. 
(B) um medicamento de origem vegetal caracterizado por apresentar várias substâncias químicas 
responsáveis pelo efeito terapêutico.  
(C) um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em 
laboratório. 

 (D) um medicamento de origem não exclusivamente vegetal e seus efeitos terapêuticos podem ser 
variados.  

 
08) As imagens a seguir mostram um medicamento fitoterápico de uso pediátrico conhecido como “florais 
de Bach”. Segundo o rótulo do medicamento:    
 
(A) não há uma dosagem especificada para 
o tratamento.  
(B) o tratamento com florais pode substituir 
outros tratamentos médicos convencionais. 
(C) o tratamento com florais pode ser um 
aliado positivo para ajudar a ter saúde 
através de um melhor equilíbrio emocional.  
(D) não se pode diluir o medicamento em 
água.   
 
 
 
 

 
 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/drogas/ecstasy.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fitoterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento_homeop%C3%A1tico
http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/definicao.htm
http://www.anvisa.gov.br/


HISTÓRIA 

Olá meus queridos alunos!  

Estamos iniciando 4ª apostila de atividades, quero convidar você para ler os textos e as questões com muita 
atenção. Qualquer dúvida, estarei a disposição de vocês, boa atividade!   

 

Habilidades: 

-(EF06HI04/ES) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano, percebendo que uma hipótese não anula 
as outras.  

-(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. 

 

Os Primeiros Habitantes da América 
 

É válido explicar que o território que hoje conhecemos por Brasil foi descoberto em 22 de Abril de 1500, 
por Pedro Álvares Cabral, um nobre português? Isso é realmente verdade? Para a História oficial sim, 
mas, vamos procurar entender um pouco o que se passava nessas terras antes da chegada de Cabral 
e sua frota marítima. Podemos pensar o território descoberto (o que entendemos hoje por Brasil, no 
caso) de duas formas: O Brasil que existia antes da chegada dos europeus e o Brasil que passou a 
existir depois de sua chegada. 
Já havia diversas tribos indígenas nessas terras bem antes de 1500, aliás, quanto à chegada do 
homem a América, há duas teorias que são bem debatidas entre os cientistas: a do Estreito de Bering e 
a teoria Transoceânica. A Teoria do Estreito de Bering é a mais aceita entre a comunidade científica e 
deduz que o homem chegou ao continente americano entre 40 mil e 50 mil anos antes do presente, ou 
seja, já existiam pessoas morando na América há pelo menos 38 mil anos antes da chegada de 
Colombo (que ocorreu em 1492). O Estreito de Bering seria uma espécie de ponte que ligava o 
continente asiático ao continente americano durante a época das glaciações. 
A Teoria Transoceânica defende que o homem chegou a América a cerca de 10 mil anos. Se levarmos 
em conta que essa teoria possa estar certa, observamos que já existiam habitantes nos territórios 
americanos 8 mil anos antes da chegada do navegador Genovês já citado.  Segundo a Teoria 
Transoceânica, habitantes da Polinésia (atual Oceania) se locomoveram em pequenos barcos até a 
América. Resumindo, os primeiros habitantes da América deram origem aos nativos indígenas que se 
encontravam no atual território brasileiro (e no restante do continente) na época da descoberta 
portuguesa. O Brasil possuí diversos sítios arqueológicos e é neles em que os estudiosos buscam 
vestígios para procurar comprovar ou anular teorias como as citadas no texto. 
 
Observe os exemplos de “achados arqueológicos” que podem confrontar as teorias discutidas: 

a) São Raimundo Nonato (PI) – A arqueóloga Niède Guidon afirma ter encontra vestígios de 
fogueiras primitivas que teriam sido acessas acerca de 48 mil anos antes do presente. 

 
 

 



 

b) Lagoa Santa (MG) – Foi encontrado o fóssil mais antigo do continente americano: O crânio de 
uma mulher com data de 11.500 anos antes do presente. O fóssil recebeu o nome de Luzia e 
tinha características de habitantes da região da Oceania. 

 

A datação dessas pesquisas geralmente é medida através do Carbono 14 (o elemento carbono 14 está presente 
em todos os organismos vivos que pode ser analisado mesmo após o término de sua vida). Outra forma de 
análise dos vestígios é o DNA (Mapeamento genético). O Urano-Tório também serve para a datação dos vestígios 
encontrados (é analisado como o carbono 14, porém, os elementos estudados são: o URANO 238 e o TÓRIO 

230).   
Os sítios arqueológicos brasileiros e todos os artefatos neles encontrados são considerados parte do Patrimônio 
Cultural Brasileiro, conforme a Lei nº 3.924 de 1961 e o Art. 216 da Constituição Federal. Pela legislação, todos os 
sítios, até mesmo os que ainda não foram identificados, são considerados bens da União, cabendo ao Iphan 
realizar a proteção e fiscalização dos mesmos. Também é responsabilidade do Iphan autorizar a realização de 
pesquisas em qualquer sítio ou local onde estes possam se encontrar, sendo que esta atividade só pode ser 
realizada por arqueólogos. 
No Espírito Santo, há 550 sítios arqueológicos cadastrados, a maior parte situada na região costeira, sobretudo no 
norte do Estado, nos municípios de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. A região metropolitana de 
Vitória, principalmente Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica, também apresenta um grande potencial arqueológico, 
onde há mais de 80 sítios arqueológicos cadastrados. 

http://saloondahistoria.blogspot.com/2014/05/os-primeiros-habitantes-da-america.html 

 

1. Observe o mapa abaixo e de acordo com as teorias apresentadas no texto sobre o povoamento do 
Continente americano, identifique qual 
teoria é a número 01 e qual teoria é a 
número 02, descrita no mapa abaixo: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

2. Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 
a) (   ) Segundo o texto, uma das teorias explicam que os homens saíram da América rumo a Ásia 
há cerca de 50 mil anos.  
b) (   ) A teoria transoceânica defende que os homens que habitavam a Polinésia se locomoveram 
em direção à América em pequenos barcos, há cerca de 10 mil anos.  
c) (   ) O Estreito de Bering está localizado entre o continente americano e o continente europeu. 
d) (   ) Segundo a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de 
Bering há 50 mil anos, quando nômades asiáticos o atravessaram. 
 
3. O Brasil possuí diversos sítios arqueológicos e é neles em que os estudiosos buscam vestígios para 
procurar comprovar ou anular teorias como as citadas no texto. Cite e caracterize pelo menos um 
exemplo de achado arqueológico citado no texto acima. E No Estado do Espírito Santo, quantos sítios 
arqueológicos estão cadastrados? 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

http://saloondahistoria.blogspot.com/2014/05/os-primeiros-habitantes-da-america.html


4. Quais são os métodos de datação utilizados em pesquisas para determinar o período de um achado 
arqueológico?  
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Quem eram os 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. Entre as culturas pré-colombianas podemos 
encontrar incas, astecas, maias, aimaras, tikunas, nazcas 
e muitas outras.  
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. 
OS MAIAS:  
A civilização maia floresceu na região de Iucatã, 
península localizada no sul do México e em territórios 
da Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador e 
perdurou do século III ao XII. Esse povo desenvolveu 
uma civilização organizada em múltiplas cidades que 
competiam militar e comercialmente entre si. Eram 
essencialmente agrícolas e cultivavam principalmente 
milho. A população vivia no campo e ia à cidade 
somente nas datas dos rituais religiosos ou para fazer 
negócios. 
A Arquitetura, a Matemática, Engenharia e Astronomia 
eram extremamente desenvolvidas e, além disso, 
possuíam um poderoso sistema de irrigação, 
fundamental para a prática agrícola. Várias das 
pirâmides, que serviam de altares para os rituais, 
existem até hoje e despertam curiosidades sobre as 
suas complexas estruturas. Estima-se que sua 
população tenha alcançado 2 milhões de habitantes, 
mas no século XVI quando os espanhóis chegaram essa 
civilização já estava em decadência. Não se sabe ao 
certo o que levou a sua desintegração. 
OS ASTECAS: 
Quando os europeus chegaram ao México, o império 
Asteca estava em seu apogeu. Contava com uma 
população de cerca de 12 milhões de pessoas 
espalhadas pela porção central e do sul do atual Estado 
mexicano. Sua capital, Tenochtitlán, foi fundada em 

1325 e era o centro do império. Os astecas, também 
chamados de mexicas, possuíam uma organização 
centralizada e com um poder militar forte, e assim, 
impuseram seus sistemas comerciais e religiosos à 
diferentes povos que eles dominaram. O poder se 
concentrava nas mãos de um soberano, o Tlatoani, que 
assumia a autoridade política e religiosa, militar e 
judiciária. A consolidação do império aconteceu sob o 
comando de Montezuma I (1440-1469) e Montezuma II 
(1502-1519). Os astecas, assim como os maias, também 
possuíam grandes conhecimentos de Matemática, 
Arquitetura, Astronomia e Engenharia, deixando um 
grande legado nessas áreas de conhecimento.  
OS INCAS: 
A civilização inca se desenvolveu na costa oeste do 
continente americano, na Cordilheira dos Andes (atuais 
territórios da Bolívia, Peru, parte do Equador, Chile e 
Argentina andina) e chegou a abrigar cerca de 15 
milhões de 
habitantes. O império Inca começou a se desenvolver 
por volta do século II, mas só se expandiu a partir da 
região de Cuzco, no século XIII. Cuzco, a capital inca, era 
o centro administrativo e a cidade sagrada do império. 
Foi fundada no século XV e lá habitavam os 
imperadores, nobres, sacerdotes e funcionários do 
governo. A sociedade era estratificada, sendo dirigida 
por uma elite, que estava abaixo do imperador. Nas 
camadas inferiores estavam os camponeses e por 
último os escravos, que geralmente eram prisioneiros 
de guerra. A base da economia era agrícola, sendo a 
batata e o milho os seus principais produtos. Os incas 
também sucumbiram perante o invasor espanhol, que 
ficou maravilhado com os adornos de ouro usados pelos 
sacerdotes, bem como pelas estátuas e jóias. O fato de 
o império estar em guerra civil também facilitou a sua 
destruição. 
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5. Por que as civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo são chamadas de 
pré-colombianas? E para o Brasil, é utilizado qual termo?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Cite e caracterize a principal atividade econômica dos Incas. 
______________________________________________________________________________________ 
 
7. Quais caracteríscas os astecas e maias possuem em comum?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

8. De acordo com texto, RESPONDA: 
a) qual civilização era chamada de mexicas? _______________________ 
b) qual era a capital inca? _______________________ 
c) aimaras, tikunas, nazcas e muitas outras, pertencem a que cultura também? _______________________ 
d) o Tlatoani era soberano de qual civilização? Quais poderes ele assumia? _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

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: 

 

1- 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. 

 

2 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. 
 



3- 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: 

______________________________________________________________________________ 
4- De acordo com o texto acima, porque é necessário manter o equilíbrio entre as quatros esferas da 
terra? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

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. 

5- A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, 
como: 

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

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

C. Somente falta de emprego e violência urbana. 

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

6- Leia as afirmativas a seguir. 

I - O êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros 
problemas, o aumento do desemprego. 

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

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

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

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Apenas III está correta. 
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8-Observe e analise as diferenças entre as paisagens a seguir 

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