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OBJETO DE CONHECIMENTO: Gênero textual : contos de fadas 

HABILIDADE: EF67LP27/ES) Analizar, 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. 

 

 

 
Ao longo de sua vida, você já leu vários contos de fadas, certo? Vamos nos lembrar de alguns: 

(Fonte: https://www.google.com.br) 

Essas histórias nos encantam e nos fazem pensar sobre os outros e nós mesmos. O mundo 

encantado pode nos dizer muito sobre o mundo real! Então, vamos continuar lendo e 

recontando essas histórias. 

LÍNGUA PORTUGUESA 



Leia atentamente “A Bela e a Fera”, um conto de fadas que você certamente já ouviu ou leu 

um dia. 
 

A BELA E A FERA 

Há muito tempo, no fundo da floresta, vivia um príncipe que não sabia o que era bondade ou 

compaixão. Um dia, uma pobre velha veio lhe pedir abrigo para passar a noite, que estava 

muito fria. O príncipe, porém, expulsou a velhinha para longe do castelo. 

Na noite seguinte, um feiticeiro disfarçado de mendigo apareceu diante do príncipe e disse: 

– Você não tem coração nem piedade, e será punido por ter deixado uma pobre velhinha ao 

relento. 

O feiticeiro estendeu o braço para o príncipe e o transformou numa fera monstruosa. 

– Escute o que tenho a lhe dizer: aqui estão cinco rosas. Elas representam cinco anos de sua 

vida. Durante esse tempo você terá que aprender a ser bom e, mais ainda, a ser amado. Se 

conseguir isso, o feitiço será desfeito; mas se fracassar, e todas as rosas murcharem, será um 

monstro para sempre! 

O feiticeiro desapareceu, deixando a Fera entregue à própria sorte. 

A partir desse dia, o príncipe sentiu um grande arrependimento. Nunca mais negou pão a um 

faminto, nem abrigo a um viajante. Havia sempre uma refeição e um quarto à disposição de 

todos os que passavam por ali. 

Mas a Fera nunca aparecia diante das pessoas. Envergonhado pela sua feiúra, o príncipe ficava 

num dos quartos da torre, mandando que os empregados recebessem os visitantes. Certa vez, 

um joalheiro passou a noite no castelo. 

O joalheiro se levantou bem cedo. Ele já se preparava para sair, quando viu as cinco rosas 

perfeitas no jardim. “Que perfume! Vou levar uma para minha filha”, pensou ele. Ao ver aquilo 

do alto da torre do castelo, a Fera ficou furiosa. 

– O que você fez, infeliz? Essa rosa representa um ano da minha vida. Eu devia matá-lo. 

O homem começou a tremer. 

– Matar... Por causa de uma rosa... eu ia levar ... para minha filha... 

– Ah, você tem filha? Então ela deverá vir morar para sempre no meu castelo. Em troca, 

pouparei sua vida. Se ela não vier, vou procurá-lo onde quer que esteja. 

– Este é o meu cavalo. Ele se chama Magnífico e conhece todas as trilhas da floresta – disse 

o príncipe. 

De volta a casa, o joalheiro contou sua terrível aventura para a filha, Bela, e lhe pediu que não 

fosse até o castelo da Fera. 

– Papai, eu não tenho medo de nada. A Fera não vai me fazer mal; vou morar no castelo. 

Bela preparou todas as suas coisas, abraçou o pai e partiu. O cavalo do príncipe levou a moça 

a galope pela floresta, até o castelo. A Fera estava impaciente, à espera, e disse: 

– Seja bem-vinda e fique à vontade. Este castelo é a sua casa. Mas Bela se assustou com o 

aspecto horrível da Fera e pensou: “Não vou aguentar viver com esse monstro”. 

As estações do ano passavam, e o horror que Bela sentia foi se transformando, pouco a pouco, 

em pena. O príncipe cobria a moça de jóias, oferecia roupas novas e livros. Os dois passavam 

dias inteiros no campo, aproveitando as belezas naturais. 

– Isto é o paraíso! Se eu fosse uma fada, viria morar para sempre aqui! – exclamou Bela. 

– Mas você é uma fada, com toda a alegria que me traz! – respondeu a Fera. 

A cada dia que passava, aumentava a amizade entre os dois. Um ano inteiro se passou, e o 

inverno se aproximava. Todas as manhãs, o príncipe e Bela davam comida aos passarinhos. 

– Bela, você parece triste hoje – comentou ele. 



– Estou com saudade do meu pai... – respondeu a moça. 

– Vou lhe dar alguns dias de liberdade para visitá-lo – disse a Fera. Mas você vai levar um 

espelho mágico, onde poderá me ver sempre que quiser. 

Na manhã seguinte, cavalgando Magnífico, ela deixou o príncipe, enquanto o sol brilhava na 

neve. 

– Em poucos dias estarei de volta – prometeu Bela. 

– Ficarei à espera – respondeu a Fera. 

O cavalo partiu, batendo os cascos com força na neve. Logo, Bela desapareceu na floresta, 

deixando as marcas do cavalo no chão. 

– Estou só de novo! – suspirou a Fera, com tristeza. 

– Será que ela volta? 

Quando o joalheiro reviu a filha, começou a chorar de alegria. 

– Que bom que você voltou, minha filha! Senti tanta falta de você! 

Os dois ficaram bastante tempo abraçados. Bela falou sobre todas as maravilhas que conheceu 

no castelo e os lindos passeios na floresta com a Fera, que tinha um coração bom e generoso. 

Duas semanas se passaram... Bela esqueceu sua promessa, e ficou junto do pai, sem se 

lembrar do tempo que passava. De repente, olhou para o espelho mágico e viu que o príncipe 

estava morrendo. 

– Papai, tenho que voltar agora ao castelo. Eu prometi… 

– Assim, de noite?... 

– É preciso. Mas não se preocupe: Magnífico conhece o caminho. 

– Minha filha, você ama aquele animal, aquela Fera? 

– Papai, ele não é um animal... 

Bela fez o cavalo galopar rapidamente, à luz da lua, pela floresta. A brisa gelada batia em seu 

rosto; ela começou a sentir vertigem, e quase caiu do cavalo. 

– Vamos, depressa, Magnífico! – ela gritava, no limite de suas forças. 

Bela chegou correndo ao parque do castelo; mas onde estava a Fera? Finalmente, encontrou 

o príncipe desmaiado perto de uma fonte. 

– Fera, acorde, estou aqui! – disse ela. 

– Bela, você voltou! 

– Voltei, e nunca mais vou lhe deixar. 

– As rosas murcharam, os anos passaram. Eu vou morrer… – disse a Fera. 

– Não, não! Eu amo você! 

Com essas palavras, antes que a última pétala da última rosa caísse, o encantamento se 

quebrou. Uma luz radiante surgiu em volta da Fera. Bela recuou, assustada e viu que todo o 

corpo do príncipe se transformava. As garras viraram dedos, o focinho e os dentes pontudos 

desapareceram. O que Bela via era o rosto de um belo rapaz. 

– Fera, é você? – perguntou Bela. 

– Estou livre do feitiço – disse ele, abraçando Bela. – 

Voltei a ser um homem, um príncipe. E você vai ser o meu amor por toda a vida – concluiu 

beijando a sua amada. 

ATIVIDADE 

Questão 01. Releia, atentamente, o conto “A Bela e a Fera” e responda às questões 

abaixo. 
 

a) Por que o príncipe foi transformado numa fera monstruosa? 



 

 

b) Qual foi a condição estabelecida para que o feitiço fosse desfeito? 
 

 

 

c) Qual foi a condição estabelecida por Fera para poupar a vida do joalheiro? 
 

 

d) O que Fera propõe quando Bela declara sentir saudade do pai? 
 

 

 

Questão 02. “Duas semanas se passaram... Bela esqueceu sua promessa, e ficou junto do 

pai, sem se lembrar do tempo que passava.” 

a) Qual foi a consequência desta atitude? 
 

b) O que faz o encantamento se quebrar? 
 

 

c) Retire do texto o trecho ( parte do texto) que descreve a transformação a que se 

submeteu Fera após a quebra do feitiço. 

 

 

 

d) As palavras de Bela para a Fera “Eu amo você” podem ser consideradas palavras mágicas? 

Por quê? 

 

 

Questão 03. Em um conto de fadas, há sempre um elemento de transformação da situação 

inicial para a situação final do conto. Considere os elementos de transformação do conto “A 

Bela e a Fera”. Diga qual é a função de cada um no texto. 

 

ELEMENTO FUNÇẪO 

FEITICEIRO 
 

ROSA 
 

ESPELHO MÁGICO  

 
 
 

Professora: Patrícia Gaigher. 

ARTE 



Habilidades: (EF69AR01-06/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 04. O que as imagens acima tem em comum? 
 
 

 

Professora: Patrícia Simplício 
 

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 palavras, expressão ou construção estrangeira que tenham ou não 

equivalentes. É o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua 

portuguesa. 

Questão 05. Marque a opção onde encontramos uma palavra de origem inglesa muito 

utilizada no Brasil: 

A) mesa B) short 

C) cadeira                                                                D) folha 

LÍNGUA INGLESA 



 

 

PROFESSORES: Ana Clesia e Rhomany 

HABILIDADE:  

-(EF67EF08/ES) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, 
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais 
provocadas pela sua prática, evidenciando a importância do aprimoramento das capacidades físicas 
para realizar tarefas em situações do cotidiano. 

 

Leia o texto. 

GINÁSTICA 

A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos, as ginásticas competitivas e 

as não competitivas. 

As competitivas, que entram em competições como as Olimpíadas, além de trabalhar com a 

estrutura física, através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também 

exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. 

As não competitivas têm como objetivo não competir, mas promover a saúde, o bem-estar e 

também a beleza do corpo. 
 

Há 5 modalidades de  ginástica competitiva: 

● Ginástica acrobática 

● Ginástica aeróbica 

● Ginástica artística 

 
● Ginástica rítmica 

● Ginástica de trampolim 

 

Ginástica artística 

A ginástica artística exige muita técnica. 

As provas masculinas e femininas são diferentes. Os homens executam provas com os 

seguintes equipamentos: argolas, barras, cavalo com alças, salto sobre a mesa e solo. 

As provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios de paralelas assimétricas, 

salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. 

Ginástica acrobática 

A ginástica acrobática destaca-se pela beleza dos exercícios executados em solo, 

acompanhados de música. Ela é dividida nas seguintes categorias: dupla mista, dupla 

feminina, dupla masculina, grupo feminino (composto por 3 ginastas) e grupo masculino 

(composto por 4 ginastas). 

Ginástica de trampolim 

A ginástica de trampolim consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa 

modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo mini trampolim, trampolim 

individual, trampolim sincronizado e tumbling. 

Ginástica rítmica 

Com princípios na ginástica moderna, a base desta modalidade são os movimentos. 

A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres, que fazem dessa modalidade um 

verdadeiro espetáculo de dança, uma vez que as ginastas se movimentam ao longo de toda 

a apresentação. 

Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são: arco, bola, corda, fita e maças. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



Ginástica aeróbica 

A ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos 

muito difíceis, que consistem na interpretação da música que acompanha o exercício, 

caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias. 

De acordo com o texto, responda: 

 
Questão 06. A imagem acima trata-se da ginástica artística. Dois equipamentos que são 

utilizados por homens nessa modalidade são: 

A) Raquete e trave 

B) Trave e cavalo 

C) Cavalo e raquete 

D) Fita e bolas 

 

 

 
 

PROFESSOR: Denis Cirilo 

HABILIDADE: Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e 

fraterno 
 

Leia o texto. 

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

ENSINO RELIGIOSO 



 

Questão 07. Explique com suas palavras a importância do servir ao próximo: 
 

 

 

PROFESSORA: Miriam Mota e Patrícia Gaigher 

HABILIDADE: EF06HI08: Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais dos 
astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Povos Pré- colombianos (Incas, Maias, Astecas e os índios do 
Brasil) 

 

Leia com atenção o texto abaixo. 
 

POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

Os povos pré-colombianos ou nativos são assim chamados porque se desenvolveram antes 

da chegada de Cristóvão Colombo e os europeus, a partir de 1492 e ao longo do século XVI. 

O contato desses povos da América com os europeus gerou muitas trocas comerciais, 

exploração dos recursos naturais (ouro, prata e pedras preciosas) e também muitas mortes 

dos povos da região por causa de doenças (varíola, sarampo e gripe) transmitidas pelos 

europeus. Os povos pré-colombianos realizaram grandes feitos; não se pode dizer que são 

pouco desenvolvidos ou “atrasados”: tinham conhecimentos astronômicos, matemáticos, em 

engenharia, em técnicas agrícolas e redes de irrigação e esgoto nas cidades. Com muitos 

habitantes, os governantes surgiram como responsáveis para coordenar as atividades 

administrativas (como a construção das obras de irrigação e dos templos religiosos). 

Questão 08. Como podemos chamar os povos que habitavam o continente americano antes 

da chegada dos europeus? 

A) Povos estrangeiros. 

B) Povos nativos. 

C) Povos europeus. 

D) Povos imigrantes. 

 

Leia com atenção o trecho sobre o povoamento da América, de uma reportagem da 

revista “Galileu”. 

A fase da Pré-História sobre o povoamento da América está sendo rapidamente reescrita. Nos 

últimos cinco anos houve uma avalanche de pesquisas e livros contestando as ideias 

tradicionais e propondo novos paradigmas. E o Brasil está na vanguarda. Descobertas feitas 

aqui estão levando países de todos os continentes a mudar a maneira como veem suas 

origens. (...) As evidências de que o homem teria chegado à América antes dos 11.200 anos 

estabelecidos pelo modelo Clóvis são hoje abundantes. (...) No Brasil a região mais 

pesquisada é a de Lagoa Santa, em Minas Gerais. 

NOME DO ARTIGO. Título do Artigo. Galileu Especial. Local de Publicação, Número de Volume, Número do 
Fascículo. Páginas inicial e final, Novembro 2003 

 

Glossário: 

Paradigma: modelo, padrão. 

Vanguarda: dianteira, inovador. 
 

HISTÓRIA 



 

 
          Questão 09. Muitas são as pesquisas e muitas são as hipóteses sobre o povoamento da 
América. EXPLIQUE a teoria mais aceita sobre a origem do homem americano. 

 
 

 

 

 

PROFESSORES: Maria Aparecida Braz e Maria Aparecida Rosa 

HABILIDADE: EF06GE07/ES) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir 

do surgimento das cidades, avaliando como elas eram na antiguidade, quais foram as primeiras 
cidades, quando surgiram as primeiras civilizações e como se organizaram, bem como seu quantitativo 
populacional. 

 

Ler o infográfico capítulo 2, página 26 e 27(Os seres humanos e as alterações na paisagem 

ao longo do tempo). Observe atentamente as imagens e os textos apresentados nas páginas 

26 e27 e, em seguida, responda às questões. 

 
Questão 10. Indique as mudanças na paisagem ocorridas a partir do processo de 

sedentarização dos seres humanos, durante o Período Neolítico. 

 

 

 

Questão 11. De que maneira a industrialização intensificou as modificações na paisagem? 
 

 

 

 

PROFESSORES: Thais Jubini e Jaínne Fregona 

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. 

 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Separação de Materiais e Materiais Sintéticos. 
 

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO 

CATAÇÃO:   Método manual de   separação,   como   quando   escolhemos   os   feijões   para 

cozinhar. 

EXTRAÇÃO: É a separação de dois líquidos ou de dois sólidos, ou de um líquido e um 

sólido nas suas frações componentes. 

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA: Utiliza um imã para separar um metal presente em uma mistura 

formada por sólidos. 

DECANTAÇÃO: Utilizada em misturas formadas por dois líquidos ou um sólido e um líquido. 

A mistura é deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do 

recipiente, e a menos densa posicione-se sobre o outro componente. 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 



CENTRIFUGAÇÃO: Utiliza um equipamento chamado de centrífuga para aumentar a 

velocidade da decantação. 

FILTRAÇÃO: Utilizada em misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um líquido. 

Quando essa mistura é colocada em um filtro, o líquido atravessa o filtro e o sólido fica 

retido. 

DESTILAÇÃO: Utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por um 

sólido dissolvido em um líquido. Exemplo: Água dissolvida no sal. 

LIQUEFAÇÃO: Utilizada para separar componentes de uma mistura formada por gases. 

Inicialmente é realizada uma liquefação total, em que todos se tornam líquidos. 

 
Questão 12. Em um supermercado há uma seção onde diversas frutas estão misturadas. Qual 

o método de separação de misturas pode ser utilizado para separá-las? 

 
 

Questão 13. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada 

no coador. As operações envolvidas nessa separação são respectivamente: 

A) destilação e decantação. 

B) filtração e destilação. 

C) destilação e coação. 

D) extração e filtração. 

 
 

 
 

PROFESSOR: Eliomar Medeiros e Edilane Gomes 

HABILIDADE: EF06MA06/ES – Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e 

de divisor, incluindo a noção de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo. 
 

Questão 14. Para fazer uma jarra de suco de laranja são necessárias cerca de 6 laranjas. 

Uma lanchonete vende, em média, 50 jarras de sucos de laranja por dia. Quantas laranjas, no 

mínimo ,o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? 

 
Questão 15. Uma cidade tem 27 560 domicílios. Supondo que cada domicílio tenha, em 

média, 4 moradores, qual é a população aproximada dessa cidade? 

 
 
 
 
 

Questão 16. Helena não consegue decidir o que vai vestir . Ela está em dúvida entre 2 saias 

( preta ou cinza ) e 3 blusas ( branca , amarela ou vermelha ). Quantas opções diferentes 

Helena tem ?

MATEMÁTICA 



APNPs - 2ª SEMANA 

 

PROFESSORA: Valnice Ricardo e Jamylle Morgan 

CONTEÚDO: gênero textual: contos de fadas 

Habilidade: EF67LP27/ES) Analizar, 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. 

CONTOS DE FADA 
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. Provavelmente, você já leu e ainda lê muitos contos de 
fadas. Histórias como a de Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé 
de Feijão, entre outras, estão muito presentes no imaginário de todos. É difícil encontrar 
alguém que nunca tenha ouvido falar delas. 

ATIVIDADE 
Leia a reportagem sobre a peça teatral baseada no conto de fadas “A BELA E A FERA”, 
apresentada em Belo Horizonte. 

 
Com sessão neste domingo (21), peça “A Bela e a Fera” traz conto de fadas a BH 

O espetáculo envolve grande produção com mais de 35 profissionais envolvidos, figurinos 
luxuosos e cenários que garantem envolver o público na história do clássico infantil. 

“A Bela e a Fera” foi escrita por Gabrielle-Suzanne Babrot em 1740 e é considerada uma das 
principais obras dos contos de fada até hoje. A versão produzida em 1992 pela Disney fez 
com que a história chegasse a mais pessoas, encantando pessoas no mundo todo. 
O clássico narrado durante a peça em Belo Horizonte conta a história de Bela, uma jovem que 
vive em uma aldeia e é considerada estranha pelos moradores devido à sua inteligência. Seu 
pai, Maurice, é um inventor que é visto como um louco. 
Certo dia, o pai da garota vai para uma feira demonstrar sua nova invenção e se perde na 
floresta. Desesperado, Maurice procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando 
prisioneiro de uma fera. A Fera é o senhor do palácio, um príncipe que foi amaldiçoado por 
uma feiticeira. 
Quando Bela sente que algo aconteceu ao seu pai, sai à sua procura. Ela o encontra e faz 
uma proposta para Fera: se seu pai fosse libertado, ela ficaria ali para sempre. 
Com a proposta aceita, a história se desenvolve e os moradores do castelo – toda a criadagem 
que foi transformada em objetos falantes – sentem que pode ser a chance de o feitiço ser 
quebrado. Mas isso só acontecerá se a Fera amar alguém e esta pessoa retribuir o seu amor. 
No entanto, precisa ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o 
feitiço não poderá mais ser desfeito. 

Disponível em: <https://www.uai.com.br>. (Fragmento). 

Questão 01 – O texto acima desempenha a função de: 
A) noticiar um fato. 
B) divulgar um evento. 

C) comentar um assunto. 
D) ofender o leitor. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www.uai.com.br/


Questão 02_ Na passagem “[…] uma jovem que vive em uma aldeia e é considerada 
estranha pelos moradores devido à sua inteligência.”, a expressão grifada introduz: 
A) o motivo da jovem ser considerada estranha. 
B) a consequência da jovem ser considerada estranha. 
C) uma hipótese sobre a jovem ser considerada estranha. 
D) a razão do autor em difamar a jovem. 

Questão 03 – Na frase “[…] sentem que pode ser a chance de o feitiço ser quebrado.”, a 
palavra “sentem” exprime uma fala 
A) dos moradores da aldeia. 
B) dos moradores do castelo. 

C) dos objetos falantes. 
D) dos leitores do texto. 

 

 
 

PROFESSORA: Patrícia Gaigher 

HABILIDADE: (EF69AR04) (EF69AR31-06/ES) (EF69AR32-06/ES) 

 
ARTE INDÍGENA 

Observe as imagens a seguir e responda: 

 
Questão 04. Você já viu algum objeto contendo desenhos parecidos com estes 
apresentados nas imagens acima? Qual objeto? 

 

 

 

PROFESSORA: Patrícia Simplício 
HABIILIDADE: (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e / ou aplicativos para construir repertório 

lexical na língua inglesa. 

 

Questão 05. Observe a imagem abaixo. 
 

ARTE 

LÍNGUA INGLESA 



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 

 

 

PROFESSORAS: Ana Clesia e Rhomany 

HABILIDADES: (EF67EF09-06/ES) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio 

que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a 
saúde. Enfatizando processos que levem os estudantes a compreenderem a relação entre o exercício 
físico e a saúde, identificando as principais capacidades físicas e estruturas corporais envolvidas nesse 
processo. 

 

Questão 06. Os aparelhos utilizados na Ginástica rítmica são: 

A) Fita, bola e arco apenas. 

B) Fita apenas 

C) Arco, bola, fita, corda e maças 

D) Nenhuma das alternativas acima 

 

 
 

PROFESSOR: Denis Cirilo 
HABILIDADES: Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e 
fraterno; Compreender que a raça humana é dotada de sentimentos 

 

Observe a imagem. 

ENSINO RELIGIOSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



 

Questão 07. Diante das informações do texto, pode-se concluir que o personagem usa 
provisão, amor, proteção e disciplina para cuidar   
A) Do jardim. 
B) Da família. 

C) Dos vizinhos. 
D) Dos tomates 

 
 

 
 

PROFESSORES: Miriam Mota e Patrícia Gaigher 

HABILIDADE:(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana 
e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação 

Olá meus queridos! Vamos continuar falando sobre os primeiros povos que habitaram nosso 
continente. Quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. 
Existe uma grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao 
continente, tendo em vista que não havia ligação desse com outro continente por meio de 
terras emersas. Atualmente,existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem 
ao continente americano: a teoria transoceânica e a teoria de Bering. 

 
Nesta semana vocês poderão utilizar o livro para responder as atividades seguindo as 
orientações abaixo: 

 
Questão 08. Fazer a leitura das páginas: 60 a 64. 
Questão 09. Responder as atividades da página 66: 1 , 2 e 3. ( responder na folha em branco 
no final da apostila) 

 
 

 

PROFESSORES: Maria Aparecida Ruy e Maria Aparecida Rosa 

HABILIDADE: (EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas 
humanas na dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

 
ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO 

Questão 10. Leitura do capítulo 14 “O espaço urbano e suas paisagens”; 
 

a) Atividades das páginas 184 e 185 . 
b) Quais são as diferenças entre o espaço rural e o espaço urbano? 

 

 

 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 



c) Dê exemplos de problemas ambientais no espaço rural. 
 

 

d) Dê exemplos de problemas urbanos 

 
 

 

Questão 11. Agora responda de acordo com os conteúdos da páginas 184 e 185 

a) Algum desses problemas ocorre em seu município? Explique 
 

 

 

b) Preencha a tabela com os problemas que afetam a população ,principalmente nas 

grandes cidades. 

 

DEMANDAS DA POPULAÇÃO PROBLEMAS URBANOS 

Moradia 
 

Transporte 
 

Água e esgoto 
 

Áreas verdes 
 

 
c) Pense sobre a cidade ou o município no qual você vive. Indique um local onde há o 

predomínio de paisagem rural. Em seguida, descreva essa paisagem. 

 

 

 

d) Indique um local onde há o predomínio de paisagem urbana. Depois, descreva essa 

paisagem. 

 

 

 

PROFESSOR: Thais Jubini e Jaínne Fregona 

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. 

 

Questão 12. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo, em seguida, 
a opção correspondente à numeração correta, de cima para baixo. 

 

Misturas Principais métodos de separação 

CIÊNCIAS 



( 1 ) Oxigênio e nitrogênio ( ) Destilação 

( 2 ) Óleo e água ( ) Filtração 

( 3 ) Álcool e água ( ) Separação magnética 

( 4 ) Ferro e enxofre ( ) Decantação 

( 5 ) Ar e poeira ( ) Liquefação 

 

Leia o texto. 
MATERIAIS NATURAIS E SINTÉTICOS 

Um Material Natural tem origem na Natureza, os materiais naturais podem ser de origem 

animal, vegetal, mineral, ou de outro tipo de origem. Este pode apresentar-se em duas formas: 

Material Natural Não Manufaturado: Pode ser diretamente utilizado pelo Homem tal como 

a Natureza o oferece. Ex: Frutas, plantas medicinais, plantas ornamentais, temperos (salsa, 

coentro, orégano), água. 

Material Natural Manufaturado: Pode ser transformado de modo a poder ser utilizado. 

Ex: Madeira (móveis), Minério de ferro (panelas, ferramentas), pepita de Ouro (anéis, 

pulseiras). 

Entende-se por Material Sintético um determinado material obtido artificialmente, ou seja, 

que contém substâncias desenvolvidas em laboratório e não extraídas diretamente da 

natureza. A maioria dos medicamentos (remédios) encontrados nas farmácias são sintéticos 

(obtidos em laboratório). Um Material Sintético é totalmente produzido pelo Homem de forma 

artificial e não extraído diretamente da Natureza. 

Ex: Nylon e Polietileno, estes materiais não são extraídos diretamente da Natureza, pois são 

totalmente produzidos em laboratório. 

Questão 13. Diferencie materiais naturais e sintéticos através da descrição de cada um. 
 

 

 

 

PROFESSORES: Eliomar Medeiros e Edilane Gomes 
HABILIDADE: EF06MA06/ES – Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo 

e de divisor, incluindo a noção de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo. 

Resolva os problemas utilizando as operações básicas da adição, subtração, multiplicação e 
divisão 

Questão 14. Um programa de computador, cada vez que é executado, dobra o número de 

linhas vertical e o número horizontais que formam uma imagem digital. Uma imagem tinha, no 

inicio,64 linhas verticais e 32 linhas horizontais. Se o programa foi executado 4 vezes, quantas 

linhas verticais e quantas linhas horizontais passou a ter essa imagem? 

Veja como Camilo calcula 34 x 12. 
34 X 12 

34 X (10 + 2) 

(34 X 10) + (34 x 2) 

MATEMÁTICA 



340 + 68 

300 + 40 + 60 + 8 

300 + 100 + 8 = 408 
 

Questão 15. Agora, calcule do mesmo jeito que Camilo. 

a) 24 x 35 

 
 
 

 
c) 45 x 92 

b) 35 x 24 

 
 
 

 
d) 92 x 45 

 
 
 

Questão 16. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. O 
número de pessoas que moram em Corumbá escrito por extenso e: 

 
A) Noventa e cinco mil setecentos e quatro habitantes 
B) Noventa e cinco mil e setenta e quatro habitantes 
C) Noventa e cinco mil, setecentos e quarenta habitantes 
D) Noventa e cinco mil e setenta e quarenta habitantes 

 
APNP_ 3ª SEMANA 

 

 

PROFESSORA: Valnice Ricardo e Jamylle Morgan 

HABILIDADE: D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
(EF67LP30/ES) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem 
cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador 

 

CONTEÚDO: CONTOS DE FADA - estrutura 
 

Texto de apoio. 
Estrutura dos contos de fadas 

– Situação inicial: No início, tudo está tranquilo, “a princesa vivia feliz em seu castelo”. Pode-

se também chamar de estabilidade, pois tudo está em paz. As personagens são felizes e têm 

uma vida muito calma. 

– Complicação ou conflito: 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. 

– Desenvolvimento: Nesta parte, a narrativa é tensa, há um confronto, pois as personagens 

devem encontrar uma forma de solucionar os problemas que aparecem. 

– Desfecho ou final: É o momento posterior ao conflito, em que a estabilidade do início do 

conto é restaurada. O final é feliz, e as personagens ficam em paz. 

LÍNGUA PORTUGUESA 



– Tempo: Normalmente o tempo é indefinido, as histórias começam com “era uma vez”. Você 

deve estar pensando: mas nem todos os contos de fadas têm fadas e princesas! Realmente, 

mas eles possuem a mesma estrutura e alguns elementos mágicos, portanto também podem 

ser chamados de contos maravilhosos! Há sempre um personagem que, se tiver uma boa 

conduta, terá um final feliz, recebendo uma recompensa, mas, se for ruim, será punido. 

– Narrador: Normalmente o conto de fadas é narrado em terceira pessoa, isto é, quem conta 

a história não participa dela. 

– Temática: Pode-se depreender dos temas, ensinamentos, como é o caso de “Chapeuzinho 

Vermelho”, cujo desfecho ensina às crianças que a obediência aos pais é sempre 

recomendada, para não se correr o risco de ter de enfrentar situações perigosas. A 

contextualização desse fato na vida real é perfeitamente pertinente. 

– Lugar: Os principais cenários dos contos de fadas são as florestas, os bosques, os castelos, 
os palácios e os pequenos vilarejos. 

 
ATIVIDADE 

Veja, abaixo, o modelo de um quadro que mostra como podemos entender os aspectos mais 
importantes de uma narrativa ou de uma história como nos contos de fada. 

 
 

Quem ? é quem participa dos acontecimentos. São 
os personagens. 

Quando ? É o tempo em que os fatos acontecem 

Onde? É o lugar onde os fatos acontecem. 

conflito gerador É aquilo que podemos afirmar que foi o 
causador de algo. 

 

Questão 01. Agora complete o quadro de acordo com o conto A BELA E A FERA 
 
 

a) Quem são os personagens?  

b) Quando que o feitiço que estava sob 
a Fera foi quebrado? 

 

c) Onde a Fera estava quando o pai de 
Bela apanhou uma rosa do jardim? 

 

d) Qual foi o fato que levou Bela a ir 
morar no castelo da Fera? 

 

 
Questão 02. Entre a complicação e o desfecho, há várias tentativas denominadas de 

reequilíbrio, ou seja, tentativas de a Fera ser amada, redimir-se de seus erros, tornar-se boa. 

Volte ao texto e indique qual dentre as tentativas não corresponde com o comportamento da 

Fera para conquistar Bela. 



A) Vou lhe dar alguns dias de liberdade para visitá-lo – disse a Fera. 

B) O príncipe cobria a moça de jóias, oferecia roupas novas e livros. 

C) Continuou negando pão aos famintos e abrigo aos viajantes. 

D) Todas as manhãs, o príncipe e Bela davam comida aos passarinhos. 

 
Questão 03. Esse conto fala sobre: 

 

A) amizade 

B) a vida dos animais 

C) de amor 

D) aventuras na floresta

 

 
 

PROFESSORA: Patrícia Gaigher 

HABILIDADE: (EF69AR32-06/ES) 

 

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, 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. 

ARTE 



 
 

VAMOS PRATICAR A ARTE? 

Questão 04. Pratique seu gesto de desenho repetindo as diferentes formas da linha no 

espaço formando um grafismo. 

 
 

 
 

 

PROFESSOR: Patrícia Simplício 

HABILIDADE: (EF06LI13) Listar ideias para produção de textos, levando em conta o tema e o 

assunto. 

LÍNGUA INGLESA 



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 

pessoas que não é muito próxima. 

 
Questão 05. 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-by 

 
 

 

 
 

PROFESSORES: Ana Clésia e Rhomany 

 
HABILIDADES: (EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor 

alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 

Observe a imagem. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



Questão 06. Defina Ginástica aeróbica: 
 

 

 

 

 
 
 

 

PROFESSOR: Denis Cirilo 

 
Habilidade: Conscientizar sobre a importância da construção de um mundo mais justo e 

fraterno 
 

Questão 07 – Observe a imagem: 

A ideia central do texto é: 

 
A) Os bonzinhos sempre vencem 

B) Os malvados sempre perdem. 

C) Os pequeninos fizeram o grandão chorar 

D) se você não tratar bem as pessoas pode ficar sem amigos 
 

 

 

 
 

  
 

ENSINO RELIGIOSO 



 

 

 

PROFESSORES: Miriam Mota e Patrícia Gaigher 

 

HABILIDADE: EF06HI06/ES – Identificar as rotas de povoamento no território americano, 

interpretando mapas e cartas náuticas que exemplificariam as diferentes versões da ocupação do 

território americano. 

 

Olá meus queridos ❤ Que tal um pouco de Geografia na aula de História? 
 

Questão 08. Identifique e circule no mapa da América, os países que se formaram nas 

regiões que eram habitadas pelos principais povos pré-colombianos. 

 

 

RESPOSTA: . 

 

Questão 09. Meus queridos, já sabem que as civilizações pré-colombianas mais estudadas 

são as incas, astecas e maias e que eles deixaram grandes contribuições importantes. 

 
Identifique abaixo o nome do povo relacionando a figura. 



 

  . 
 
 

 

PROFESSORES: Maria Aparecida Ruy e Maria Aparecida Rosa 

HABILIDADES:EF06GE07/ES) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir 

do surgimento das cidades, avaliando como elas eram na antiguidade, quais foram as primeiras 

cidades, quando surgiram as primeiras civilizações e como se organizaram, bem como seu 

quantitativo populacional. 

 
Questão 10. Leia o texto da página 184 e depois responda às questões. {.. } Imagine 

uma estrada que percorresse os...... 

a) Explique a frase retirada do texto: “o melhor resíduo é aquele que não é gerado”. 
 

 

b) Por que é importante reciclar o lixo? 
 

 

c) Além de evitar o consumo de produtos, reflita sobre outras formas de diminuir a 

quantidade de resíduos que produzimos. 

 

 

 

Questão 11. Observe com atenção a ilustração página 184. 

● Qual é o problema urbano representado nela? 
 

● Em que parte da paisagem representada na figura as temperaturas são mais 

elevadas?    

● Cite três fatores responsáveis por esse problema.   
 

● O que poderia ser feito para minimizar esse fenômeno 
 

GEOGRAFIA 



 
 

PROFESSORES: Thaís Jubini e Jaínne Fregona 
 

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. 

 

Questão 12. Paulo aprendeu a diferença entre materiais de origem sintética e de origem 
natural. Ele descobriu que vários materiais que utilizamos no nosso cotidiano são sintéticos, 
como, por exemplo: 

 

A) Bolsa de palha. 

B) colher de pau. 

C) lixeira de plástico. 

D) panela de pedra. 

E) Areia da praia 

Questão 13. Descreva a origem dos materiais listados abaixo (natural ou sintético): 

a) areia da praia:    

b) Sacola Plástica:   

c) Pia de granito:    

d) Bolsa de palha:   

e) colher de plástico:   

 

 

PROFESSORES: Eliomar Medeiros e Edilane Gomes 

HABILIDADES: EF06MA07 – Compreender, comparar e ordenar frações associadas as ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão , identificando frações equivalentes. 

 
Questão 14. Escreva todos os números que podemos formar utilizando os algarismos 1,4 e 

8 sem repeti-los. Qual a soma desses números: 

A) 2888 

B) 2800 

C) 2868 

D) 2886 

 
Questão 15. Observe a figura abaixo. 

A fração que corresponde à parte colorida na figura acima é 

1 

A) 一 
4 

CIÊNCIAS 
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4 

B) 一 

2 

 
6 

C) 一 

2 

 
2 

D) 一 

6 

 

Questão 16. José foi ao aniversário de seu primo e comeu dos docinhos que 

foram servidos. 
 

De que outra maneira essa fração pode ser representada? 

A) 3,3 

B) 3 

C) 0,3 

D) 0,03 

 

APNP_4ª SEMANA 
 

 

PROFESSORA: Valnice Ricardo e Jamylle Morgan 

CONTEÚDO: CONTOS DE FADA 

 
HABILIDADE: D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.; D2 – Estabelecer relações entre 

partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto. 

 
Leia com atenção o trecho final de uma versão do conto “A Bela e a Fera”: 

A Bela e a Fera 

[...] 

Com o passar do tempo o monstro e a Bela foram ficando mais amigos. Ele se encantava 

com a forma que a moça via o mundo, as pessoas, a natureza. Sentia que ela o via de uma 

forma diferente, além da sua aparência. A Fera enfim havia se apaixonado, de verdade. 

Numa noite, ao jantarem, pediu-a em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua 

amizade. Apesar da tristeza, a Fera aceitou o desejo da Bela. Bela, por sua vez, passava 

dias muito agradáveis no castelo, sentia-se bem lá, porém com muitas saudades do seu 

pobre pai. Certo dia, Bela pediu permissão à Fera para visitar o seu pai. 

- Voltarei logo - prometeu. 

A Fera, que nada lhe podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu 

pai, que estava doente, tinha envelhecido de tristeza pensando que tinha perdido a filha para 

sempre. 

Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a Fera no chão meio morta de saudade por sua 

ausência. Então Bela soube o quanto era amada. Bela se desesperou, também sentia um 

algo forte pela Fera: amizade, amor e compaixão. 

- Não morra, caso com você - disse-lhe chorando. 

LÍNGUA PORTUGUESA 



Comovida, a Bela beijou a Fera... e nesse momento o monstro transformou-se num belo 

príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. A Fera encontrou alguém que o amava de 

verdade, além da sua aparência grotesca. Afinal, a verdadeira beleza está no coração. 

Fonte: https://pt.scribd.com/document/59874459/A-Bela-e-a-Fera - Acesso em 14 de novembro de 2016 

 

Questão 01. Substitua as palavras sublinhadas por outras de mesmo sentido. Consulte o 

quadro de palavras. 

 
 

a) A Fera tinha uma aparência grotesca. 
 

b)  Comovida, a Bela beijou a Fera. 
 

c) Bela se desesperou, também sentia um algo forte pela Fera. 
 

d) Enfim, o encanto havia se desfeito. 
 

 

Questão 02. A expressão: “meio morta de saudade” foi empregada no texto para 

indicar : 

a) que Bela estava com muita saudade do pai 

b) que Bela estava com um pouco de saudade do pai 

c) que Bela estava com nenhuma saudade do pai 

d) que Bela estava quase morta, por isso não tinha saudade do pai. 

 
Questão 03. Você sabe que a maioria dos contos de fada acaba com um final feliz. Agora, 

escreva um novo final para “A Bela e a Fera”, que não necessariamente precisa ser feliz. 

 
A Bela e a Fera 

Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. 

[...] 

Quando Bela retornou ao palácio, 
 

 

 

 

 

 

 

 

HORRÍVEL 
EMOCIONADA 

FEITIÇO ANGUSTIOU 



 
 

 

Questão 04. Complete as frases a seguir e preencha a cruzadinha abaixo: 
 

A. Várias tribos indígenas utilizam argila para   fazer . 

B.     como esta, da tribo Karajá. 

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 técnica de 

cerâmica. 

ARTE 



 
 
 

 

PROFESSOR: Patrícia Simplício 

 

HABILIDADE: (EF06LI14) Organizar ideias, selecioná-las 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 à bicicleta mais 

rapidez e estabilidade. 

LÍNGUA INGLESA 



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 

às atuais. Possuía guidão, rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. 

 
Questão 05. Após fazer a leitura do texto informativo, responda: Como podemos falar 

“BICICLETA” em inglês? 

 

a) car 

b) bike 

c) boat 

d) ship 

 

 
 

PROFESSORES: Ana Clésia e Rhomany 

 

HABILIDADE: (EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas 

para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 

 
Observe a foto. 

 
Questão 06. Analise a imagem e marque a alternativa que contém o fundamento técnico 

que a atleta vai realizar? 

 

A. Recepção. 

B. Saque. 

C, Bloqueio. 

D. Levantamento. 

E. Manchete. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



 
 

PROFESSOR: Denis Cirilo 

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

Questão 07 - Sobre a imagem pode- se concluir que: 

A) O menino comeu um dos pães. 

B) O menino deixou de comprar um pão. 

C) O menino doou um dos pães. 

D) O dinheiro não foi suficiente para pagar todos os pães. 
 

 

 

PROFESSORES: Miriam Mota e Patrícia Gaigher 

HABILIDADE: EF06HI04/ES – Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano, 
percebendo que uma hipótese não anula as outras. 

Olá pessoal!Tudo bem com vocês? 

Vamos revisar um pouquinho sobre nosso estudo sobre os primeiros povos que habitaram 
a América (nosso continente). São eles os Incas, Maias, astecas e nossos índios são claro. 

Questão 08. Faça atentamente a leitura das páginas do livro: 133 a 140. 

 
Questão 09. Responda as atividades da página 139: 1, 2, 3 e 4. 

 
 

 

PROFESSOR: Maria Aparecida Ruy e Maria Aparecida Rosa 

HABILIDADE: EF06GE07/ES) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir 

do surgimento das cidades, avaliando como elas eram na antiguidade, quais foram as primeiras 

cidades, quando surgiram as primeiras civilizações e como se organizaram, bem como seu 

quantitativo populacional. 

ENSINO RELIGIOSO 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 



Questão 10. Observe atentamente as ilustrações página 185 e responda às questões. 

a) Quais são as diferenças entre as áreas urbanas e rurais no escoamento das águas 

pluviais? 

 

 

 

 

b) Identifique as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano, com 

base na ilustração das áreas rurais. 

 

 

 

 

c) Considerando a interação humana com a natureza, explique as mudanças possíveis de 

serem observadas na ilustração da área urbana ao lado 

 

 

 

 

Questão 11. Explique com base nas páginas 178 e 181 o que é. 

a) urbanização    

b) favelas    

c) cortiços    
 

 

 

PROFESSORES: Thaís Jubini e Jaínne Fregona 

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. 

 
Questão 12. A maioria dos medicamentos são feitos a partir de materiais sintéticos. Após 

longas pesquisas que testam sua eficácia, efeitos colaterais e efeitos adversos, esses 

fármacos são sintetizados em laboratório. Os medicamentos que aliviam dores são 

chamados de analgésicos, os que diminuem a febre de antitérmicos e os que combatem 

inflamações, os anti-inflamatórios. Esses medicamentos são muito utilizados para que o 

paciente alivie os sintomas de doenças. Antibióticos são produzidos a partir de seres vivos 

(bactérias e fungos) e que depois passaram a ser produzidos por laboratórios. Essas 

substâncias matam ou impedem a reprodução de bactérias. Seu uso correto auxilia na cura 

de algumas doenças, no entanto só pode ser comprado com receita médica. Jamais tome 

antibiótico que não tenha sido passado pelo médico, pois seu uso indiscriminado pode levar 

seu organismo à seleção de bactérias mais resistentes, significando que ele pode deixar de 

fazer efeito quando for tomado novamente. 

CIÊNCIAS 



Após ler o texto acima responda a questão abaixo relacionando os tipos de medicamentos 

as suas indicações corretas.: 

(A) Antitérmicos ( ) Impedem a reprodução de bactérias 

(B) Anti-inflamatórios ( ) Aliviam dores 

(C) Analgésicos ( ) Diminuem a febre 

(D) Antibióticos ( ) Combatem inflamações 

 
Obs.: Lendo o texto introdutório desta atividade é possível facilmente encontrar as 

referências a esses tipos de medicamentos. 

 
Questão 13. Dentre as várias medidas tomadas para a implementação da coleta de lixo, há 

a implantação, em diferentes locais das cidades, de pontos de coleta com grandes latões 

ou recipientes coloridos que recebem, cada um, um tipo de material. Preencha os espaços 

com o tipo de lixo que deve ser colocado em cada um dos coletores. 

a) Amarelo:   

b) Azul:   

c) Verde:   

d) Vermelho:   
 

 
 

 

PROFESSORES: Edilane Gomes e Eliomar Medeiros 
HABILIDADES: EF06MA07 – Compreender, comparar e ordenar frações associadas as ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão , identificando frações equivalentes. 

 
Questão 14. Em uma classe, há 16 meninas e 20 meninos. Que fração do total de alunos 

dessa classe as meninas representam? 

A)                       B)                      C)                      D)  

 
Questão 15. Considerando as partes pintadas, a figura que corresponde à     da fração 

é: 

MATEMÁTICA 



 
 
 

 

 

Questão 16. Observe a gravura da turma da Mônica. 

Que fração do total de personagens é representada pelas meninas? 

A) 4/4 

B) 1/4 

C) 1/2 

D) 4/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
FOLHA DE RESPOSTAS DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


