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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL- LIPT 
(11º Roteiro – 4º semana de maio) 

Atividade Avaliatória de LIPT 

Aulas 1 e 2: Querido (a) aluno (a), leia a tirinha abaixo para responder à questão 1. Releia 

os conteúdos copiados no caderno anteriormente para responder à questão 2. 

 

Disponível em: <http://tiras-do-calvin.tumblr.com/>.   

 Todas as questões são de múltipla escolha, portanto marque (x) na alternativa correta: 

 1 ) No último balãozinho, a resposta do pai de Calvin se encontra destacada porque ele: 

a) (    ) é muito autoritário com o filho. 

b) (    ) é impaciente com as artimanhas de Calvin. 

c) (    ) desconfiou de que Calvin havia aprontado alguma. 

 

2) O gênero textual tirinha possui algumas características. Dentre elas, podemos afirmar que 

a tirinha: 

I -   Surgiu das histórias em quadrinhos e possui esse nome, pois narra uma breve história em uma 

tira. 

II -  No Brasil, a primeira tirinha a ser criada foi da Turma da Mônica. 

III -  Possui somente linguagem verbal. 

IV -  Possui somente linguagem não verbal. 

V -  Possui linguagem mista. 

Estão corretas as afirmações: 

a) (    ) II e III.     

b) (    ) I e V. 

c) (    ) II e IV. 

 

 

http://tiras-do-calvin.tumblr.com/
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Aulas 3 e 4: Leia as próximas tirinhas para responder às questões 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3) No último quadrinho, a onomatopeia representa que som? 

a) (    ) som de dor. 

b) (   ) som de uma explosão. 

c) (    ) som de raiva. 

4) As interjeições são palavras que expressam emoções e sentimentos das personagens, 

como por exemplo: Ai! (representa dor), Ufa! (representa alívio). Na tirinha a seguir, identifique 

a interjeição e responda: 

 
a) (    ) a interjeição presente nessa tirinha representa alegria. 

b) (    ) a interjeição presente nessa tirinha representa tristeza. 

c) (    ) a interjeição presente nessa tirinha representa espanto. 
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GRAMÁTICA 

(11º Roteiro- 4º semana de maio)  

Artigo é uma classe gramatical que se refere ao substantivo, acrescentando-lhe uma ideia definida 
ou indefinida. 

• Artigos definidos: são utilizados para indicar seres determinados, individualizando-os. 
Exemplos: o garoto, as crianças. 

• Artigos indefinidos: indicam seres não mais de uma forma específica, mas de modo 
generalizado, vago. Exemplos: um garoto, umas crianças. 
 

Artigos definidos o, a, os, as 

Artigos indefinidos um, uma, uns, umas 

 

1- Nos trechos: “ O homem fica mais aliviado.” “ Um homem tão bom”, as palavras destacadas são: 

(A) Substantivos               (B) adjetivos                  (C) artigos          (D) pronomes 
 

Leia o poema abaixo 

 Era uma vez um menino maluquinho.                             Ele era um menino impossível! 

 Ele tinha o olho maior do que a barriga,                          Pra alguns, era um uirapuru; 

Tinha umas pernas                                                           pra outros, era um saci. 
(que davam para abraçar o mundo)                                                  Ziraldo, O menino Maluquinho 

 

2- Os termos destacados no poema são: (Assinale a resposta certa) 

(A) artigos definidos                   (B) artigos indefinidos               (C) pronomes definidos 
 

Leia a tira abaixo e assinale a resposta certa na questão 3: 

 
 

Leia a tira  do Snoopy abaixo e assinale a resposta certa nas 
questões 4 e 5:                                    

 
 

5- Releia o segundo quadrinho. Identifique a palavra que desempenha a função de artigo definido:        

(A) é                         (B) o                        (C) suas                     (D) das 

 

3- No segundo quadrinho da tira ao 

lado temos: 

(A) Somente artigos definidos 

(B) Somente artigos indefinidos 

(C) Um artigo definido e um artigo 

indefinido. 

(D)  Não temos artigos. 

4- Na tira do Snoopy, no 

primeiro quadrinho, o artigo 

“uma”: 

(A) define a noite. 

(B) não define a noite. 

(C) define parcialmente a 

noite. 
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TEORIA DA MATEMÁTICA  
(11º ROTEIRO-4º semana de maio) 

Aula 1 – NÚMEROS NATURAIS – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO  

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para 

aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/  se 

não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Aula 3 – Exercícios  

Exercícios 

1) Observe os seguintes números: 

386     -    153     -     780     -     502     -     210 

a) Calcule a soma dos dois números maiores  

Resposta: 

 

b) Determine a soma dos dois números menores  

Resposta: 

 

c) Ache a soma do número maior com o menos  

Resposta: 

 

2) A tabela indica o consumo de água de uma casa no primeiro trimestre  

 

MÊS CONSUMO EM LITROS 

Janeiro 14.320 

Fevereiro 12.910 

Março 8.072 

 

Qual foi o consumo de água nesse trimestre? 

a) 32.502 litros  

b) 35.302 litros 

c) 23.502 litros 

3) A rodovia que liga as cidades A e B mede 180 Km. Percorrendo a rodovia, Ari saiu de A para 

B e andou 87 Km, Jair saiu de B em direção a A e percorreu 52 Km. Que distancia os separa?  

  

                                                       180 Km 

 

                     87 Km                                                                     52 Km 

a) 49 Km 

b) 39 Km 

c) 41 Km 

4) Patrícia nasceu em 1943. Quantos anos terá no ano de 2003? 

a) 60 anos  

b) 53 anos  

c) 57 anos  

 

https://www.somatematica.com.br/
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GEOMETRIA 
(11º roteiro – 4º semana de maio) 

Aula 1 – PONTO, RETA, PLANO, VÉRTICE, ARESTA E FACE  

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para 

aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/  se 

não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Aula 3 – Exercícios  

 ORIENTAÇÕES  

I.Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas 

II.Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva (passe para) as soluções para a folha de 

atividades impressas. 

Exercícios 

1) Observe a figura e responda: 

 

a) A figura é um poliedro ou não poliedro? 

Resposta: 

 

b) Qual é o número de vértices? 

Resposta: 

 

c) Quantas são as arestas? 

Resposta: 

 

d) Qual é o número de faces 

Respostas: 

 

2) Observe o esquema com a localização de uma escola de um supermercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nesse esquema, o supermercado pode ser indicado pelo ponto (1, A), então a escola pode ser 

indicada pelo ponto: 

a) (1, C) 

b) (3, C) 

c) (C, 0) 

https://www.somatematica.com.br/
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d) (C, D) 
 

CIÊNCIAS  
(11º ROTEIRO – 4º semana de maio) 

 

Atividade aviatória 
 

1-Identifique quais das situações a seguir envolvem transformações químicas e quais envolvem 

transformações físicas. 
 
a)  Uma chaleira com água fria foi colocada sobre o fogo até a água ferver. 
 
b) Um copo com leite foi deixado fora da geladeira e, após alguns dias, o leite estragou. 

 

c) Ferro deixado ao ar livre virando ferrugem. 
 

d) Um prato de louça, ao cair no chão. 
 

2- Para produzir chocolate utilizamos as sementes do cacau, que são processadas e misturadas 
a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura sólida 
homogênea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado. 
 
a) Nos processos descritos, identifique as etapas em que ocorrem transformação física e 

transformação química. Explique. 
 

 
b) Entre os materiais citados, indique quais são de origem naturais e quais são sintéticos? 

 

 
3- Observe as misturas mostradas na imagem e responda, quais são heterogêneas e quais são 
homogêneas. 

  
 

 
   

 
 

4- Nas misturas heterogêneas podemos observar diversas fases. Responda quantas fases você 

consegue observar em cada copo da imagem abaixo. 

 
  

 

 

 

5- Relacione os tipos de medicamentos às suas indicações corretas.  
 

         I-Antibióticos                             (    ) Aliviam dores 
        II-Analgésicos                           (    ) Diminuem a febre 
        III-Anti-inflamatórios                  (    ) Combatem inflamações 
        IV-Antitérmicos                          (    ) Impedem a reprodução de bactérias 



 
NOME:________________________________________________________________________Nº_____6º________ 
 

“Disque 100 - Denúncia De Abuso E Exploração Contra Criança E Adolescente” 
Page: 8 of 16 

   

 

      

 6- Um copo de vidro caiu de uma mesa e, ao tocar o chão, quebra em pequenos    pedaços. 
Estes pequenos pedaços podem ser classificados como: 

a)  substância. 
b)  mistura. 
c)  corpos da matéria vidro. 
d)  objetos de vidros. 

 
     7- Por que não devemos tomar remédios sem a orientação de um profissional da saúde? 
 
 
 
     8-  O gelo-seco é o gás carbônico no estado sólido, ele é usado em shows para dar o efeito de 
neblina. Que mudança de estado o gelo-seco sofre para causar esse efeito? 

a) Evaporação                                   c) Solidificação  
b) Condensação                                d) Sublimação 

 
   9-  Cite as fontes de obtenção dos materiais naturais. Dê dois exemplos de cada. 
 
 
 
 
10- O granito consiste em quatro minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. 
Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é: 

a) uma mistura heterogênea  
b) uma objeto 
c) uma mistura homogênea  
d) um corpo 
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HISTÓRIA 
HISTÓRIA – (11º Roteiro) 4º Roteiro de Maio 

Aula 1 assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lpr9SnO845U 
Aula 2 e 3: Responder as questões e tirar dúvidas pelo Watssap ou pelo Google Meet 
 
ATIVIDADE AVALIATÓRIA 
 

1) Qual é a ciência que estuda a vida do homem através do tempo, investigando o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais? 
(    ) Física                            (    ) Biologia                 (    ) Arqueologia               (    ) História 
 

2) O historiador para realizar o seu trabalho investiga o passado humano, buscando vestígios, 
produzidos pela ação humana (fotos, textos, mapas etc). Esses vestígios são chamados pelos 
historiadores de: 
(    )  Fontes históricas         (    ) Relíquias               (    ) Velharia                     (    ) Provas 
 

3) O nosso calendário é conhecido como calendário cristão, por utilizar como marco inicial para 
contagem do tempo o nascimento de Jesus Cristo. Considerando isso qual o significado da sigla 
a C depois do ano 496 a C: 
(    ) Depois de Cristo          (    ) Antes de Cristo       (    ) Antigamente             (    ) Acontecimento 
 

4) Para facilitar a compreensão e o estudo, a História pode ser dividida em períodos. Que nome 
recebe o período que vem antes da invenção da escrita? 

 
(    ) Pré-História               (    ) Idade Média          (    ) Idade Contemporânea    (    ) Idade Antiga 
 

5) Segundo a Bíblia o ser humano foi criado por Deus, essa teoria é defendida pelos religiosos e 
recebe o nome de: 
(    ) Evolucionismo          (    ) Criacionismo         (    ) Pangeia                         (    ) Heterotrófica 
 

6) Segundo o Evolucionismo, teoria defendida pelo cientista inglês Charles Darwin, seres 
humanos tiveram sua ................................... a partir um ancestral comum (Australopithecus). 
(    ) Evolução                   (    ) Criação                 (    ) Valorização                   (    ) Derivação 

 

7) No paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, os homens eram nômades. O que isto significa:   
(    ) Tinham moradia fixa, viviam em casas de barro, palha e madeira etc 
(    ) Não tinham moradia fixa, viviam em cavernas, tendas ou a céu aberto 
(    ) Faziam pinturas nas cavernas 
(    ) Viviam da caça e pesca 
 

8) Que nome recebe as pinturas feitas pelos seres humanos na Pré-história? 
(    ) Abstrata               (    ) Cubismo                (    ) Arte moderna        (    ) Pintura rupestre 
 

9) No Neolítico o ser humano tornou-se sedentário com moradia fixa, graças ao pastoreio e ao 
desenvolvimento da: 
(    ) Agricultura           (    ) Indústria                 (    ) Artesanato             (    ) Pintura rupestre 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lpr9SnO845U
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10) Uma das hipóteses da chegada do homem na América foi atravessando uma estreita faixa de 
terra que ligava a Ásia a América, durante a última era glacial. Região conhecida como: 
(    ) Pangeia              (    ) Oceania                  (    ) Estreito de Bering      (    ) Estreito de Gibraltar 
 

GEOGRAFIA 
(11º ROTEIRO – 4º semana de maio) 

 

 
QUESTÃO 1: A agropecuária e o extrativismo pertencem a qual setor da economia? 

a) Setor primário. 

b) Setor secundário. 

c) Setor terciário. 

d) Setor informal. 

 

QUESTÃO 2: A indústria e a construção civil pertencem a qual setor da economia? 

a) Setor primário.  

b) Setor secundário.  

c) Setor terciário. 

d) Setor informal. 

 

 

QUESTÃO 3: Tais problemas ambientais são causados por diversos fatores, principalmente 

pela ação do homem. São exemplos de problemas ambientais, EXCETO: 

a) Efeito estufa. 

b) Poluição do ar. 

c) Poluição das águas. 

d) Poluição visual e sonora. 

e) Áreas de reflorestamento. 

 

QUESTÃO 4: Qual é a principal consequência do movimento de rotação da Terra? 

a) Elevação das temperaturas.  

b) Mudança das estações do ano.  

c) Divisão climática da Terra. 

d) Sucessão dos dias e das noites 

 

QUESTÃO 5: Assinale V para verdadeiro ou F para falso, as seguintes sentenças sobre os 

movimentos da Terra: 

(     ) A rotação é o giro que o planeta faz ao redor do sol. 

(     ) A rotação demora 24 horas para ser realizada. 

(     ) A translação é o giro que o planeta faz ao redor do sol. 

(     ) A translação demora 365 dias e 6 horas para ser realizada. 
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INGLÊS 
(11º Roteiro – 4º semana de maio) 

 

    DAYS OF THE WEEK and MONTHS OF THE YEAR 

 

         domingo - Sunday 

         segunda - first day of the work week Monday 

          Terça - Tuesday 

          Quarta - Wednesday 

          Quinta - Thursday 

          Sexta - Friday 

 

     1 - Your favorite day of the week? 

 

      2 - what is the date of your birthday? 
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ARTE 
(11º Roteiro – 4º semana de maio)                                                          

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

 

OBS: Todas as questões contêm apenas uma alternativa correta. 

                                                                     

QUESTÃO 01. Qual a dança que caracteriza o figurino de tutu e sapatilha?  

 
A - ( ) dança forró      
B - (  ) dança capoeira 
C - ( ) dança balé      
D - (  ) dança junina 
  
QUESTÃO 02: Tanto a música como a dança brasileira receberam influência cultural de 3 etnias. 
Quais? 
  
A - (  ) americana, indiana e europeia 
B - (  ) indígena, africana e europeia  
C - (  ) indígena, indiana e europeia 
D - (  ) americana, africana e europeia  
 
QUESTÃO 03.  A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Teve início 
no_______________associada às práticas mágicas do homem que dançavam pela sobrevivência. 
Foi evoluindo conforme o passar do tempo como mostra os relatos históricos em seu período 
cronológico.  
 
A - (  ) período da pré-história 
B - (  ) período egípcio 
C - (  ) período grego 
D - (  ) período moderno  
 
QUESTÃO 04: os movimentos dessa dança são provindos das manifestações populares que foram 
transmitidas de geração em geração. 
 
A - (  ) dança contemporânea  
B - ( ) dança junina 
C - ( ) dança moderna  
D - (  ) dança clássica 
  
QUESTÃO 05: A ________________ é a arte da composição (escrita gráfica ou desenhos)  dos 
movimentos para dança através de movimentos corporais expressivos ou seja, é desenhar ou 
gravar o espaço com o movimento corporal.. 
 
A- ( ) fluência  
B- ( ) dança  
C- ( ) coreografia  
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D- ( ) música 
  

 
 

DANÇA FOLCLÓRICA 
 
Todos os países têm algum tipo de dança folclórica, que faz parte da tradição de cada povo e é 
transmitida de geração para geração, sem que se saiba quem a inventou. Podemos citar, como 
exemplo, a dança italiana da tarantela, que é muito conhecida no mundo todo.  
A riqueza da dança existente nas várias regiões do Brasil tem origem na própria história do país, 
devido à contribuição das diversas culturas dos povos que migraram para cá: portugueses, 
africanos, espanhóis, alemães, poloneses, japoneses entre outros, além dos povos indígenas que 
já habitavam a terra. As danças folclóricas realizadas nas diferentes regiões do Brasil originaram-
se da miscigenação étnica dos povos que compõem o nosso país, possibilitam como fator a 
integração cultural em celebrações e eventos, geralmente associados a ocasiões específicas e a 
determinados grupos de pessoas. “Danças Folclóricas propriamente ditas têm sua origem em 
cerimônias de ritos tradicionais pertencentes a um estado popular”. Portanto, podemos dizer, que 
muitas das danças folclóricas se originaram de danças étnicas. 
O Brasil possui um repertório variado de danças folclóricas, que acontecem em todas as regiões 
do Brasil, porém com maio incidência em lugares do interior ou do litoral, nas festas, colheitas, 
datas importantes e comemorações religiosas. O frevo e o maracatu são danças folclóricas do 
nordeste brasileiro. Têm origem nas festas religiosas e populares, nas quais as músicas eram 
tocadas por bandas militares e fanfarras nas ruas. No frevo, a sombrinha é um dos adereços da 
dança, ajudando ainda mais o movimento dos dançarinos. 
Atualmente, algumas danças folclóricas são executadas no período do carnaval, e, com isso, são 
bastante divulgadas pelos meios de comunicação, tornando-se mais conhecidas por todo o Brasil. 
O frevo tem origem no século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da 
rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A 
palavra frevo surge como uma corruptela do verbo ferver (“frever”), isso porque o frevo é 
uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. 
O maracatu é uma típica manifestação do folclore brasileiro. A dança de origem africana surgiu em 
meados do século XVIII, no estado de Pernambuco, nordeste do país. Durante todo o ano, 
acontecem apresentações da dança nas cidades, sobretudo, em Nazaré da Mata, conhecida como 
a “Terra do maracatu”. 
 
ATIVIDADES 
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Encontre as palavras abaixo no diagrama. 
 
ARLEQUIM-BAIANA-COLOMBIANA-CONFETE-CUÍCA-DANÇAS-DESFILE-FANTASIA-FREVO-
MÁSCARA-MESTRE SALA-MÚSICAS-PANDEIRO-PIERRÔ-SAMBA-SERPENTINA-TRIO 
ELÉTRICO 
 

                  
 
Vamos aprender alguns passos de Frevo? Treine em casa esses passos e escreva qual você mais 
gostou, qual foi o passo mais difícil e porquê. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
(11º roteiro –4º semana de  maio) 

REGRAS GERAIS DO HANDEBOL 
 

Vamos recordar: 
 
Gol 
Para que seja validado o gol, a bola precisa passar completamente pela linha da grande meta. O único 
jogador que pode estar dentro da área é o goleiro. Os adversários somente podem adentrar pelo ar, mas, 
antes de encostar os pés no chão, a bola deve ser arremessada ao gol. Ou seja, não é permitido encostar 
os pés dentro da área com a bola em mãos. 
Ação do Goleiro 
A bola não pode ser recuada para o goleiro se ele estiver dentro da área. Caso essa ação ocorra, a 
penalidade é um arremesso a uma distância de 7 m. Apesar disso, o arqueiro — também conhecido como 
goleiro — pode atuar como um jogador de linha. 
Nesse caso, ele precisa passar a bola para um colega do time e sair da área sem estar com ela em mãos 
para participar do jogo. Se ele sair da área com a bola em mãos, a penalidade é um tiro livre a uma distância 
de 9 m. 
Faltas e penalidades 
As faltas são cobradas no local em que elas ocorrem, exceto quando forem próximas à área do goleiro, em 
que é necessário cobrar na linha de tiro livre. A distância entre o local da falta e a barreira adversária deve 
ser de 3 m. 
Para tornar o jogo mais dinâmico, ela pode ser cobrada sem que necessariamente o árbitro apite nem meça 
a distância da barreira. 

 
Advertência (cartão amarelo) 
O cartão amarelo é a punição mais leve e serve como uma primeira advertência ao atleta. 
Exclusão 
A segunda ação que o juiz pode usar é a punição de dois minutos. Ela é utilizada quando a equipe faz uma 
substituição ou entrada irregular, quando comete repetidas infrações contra o adversário ou quando realiza 
uma conduta antidesportiva repetidamente. 
A ação de exclusão é mostrada pelo juiz quando ele levanta um braço verticalmente e mantém o dedo médio 
e o indicador estendidos. Os atletas que forem excluídos por três vezes em uma mesma partida, serão 
automaticamente desqualificados. 
Desqualificação (cartão vermelho) 
Quando um jogador recebe um cartão vermelho, ele é desqualificado da partida, ou seja, ele é expulso. 
Nesse caso, o atleta deve se retirar de quadra e não pode ficar no banco de reservas. 
A equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos e, após esse período, outro atleta — que não o 
expulso — pode entrar em quadra. A desqualificação ocorre após a terceira exclusão de um mesmo atleta, 
ou quando algum jogador comete uma conduta antidesportiva considerada grave. 

http://blog.unisportbrasil.com.br/preparador-de-goleiros-conheca-os-principais-desafios-enfrentados/
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Arbitragem 
O jogo é coordenado por uma equipe formada por dois árbitros, um cronometrista e um secretário. Os dois 
juízes trabalham em conjunto e têm a mesma responsabilidade de controlar a partida e marcar as faltas e 
todas as infrações. Normalmente um deles se posiciona na linha de meio-campo e o outro em uma das 
linhas de fundo da quadra. 
O secretário tem uma função mais administrativa. Ele fica sentado à mesa de arbitragem e deve realizar 
todos os registros estatísticos do jogo, como o número de gols marcados, o jogador responsável por eles e 
pelas faltas, o número de cartões amarelos e vermelhos, o número de dois minutos etc. 
Por fim, o cronometrista é o responsável por controlar o tempo de jogo. Ele deve estar atento ao comando 
dos juízes para parar o relógio. É dele também a função de marcar os dois minutos e permitir a volta dos 
atletas à partida. 
 

Vamos responder: 

1 – O goleiro de handebol pode atuar fora da área de gol? Explique. 

 

 

 

 

 

2 – Como é composta a arbitragem do handebol e qual a função de cada integrante? 

 

 

 
  

 


