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fNOME:______________________________________TURMA:________ 
  
 

 
TERCEIRO ROTEIRO DE ABRIL - GRAMÁTICA/6° ANO 

 
 
 

                  ORTOGRAFIA: é a parte da gramática que ensina a escrever 
corretamente as palavras. É o conjunto de regras da gramática normativa, que 
define a forma correta da escrita das palavras na norma culta de uma língua. A 
ortografia se encarrega de determinar o uso correto das letras e dos sinais de 
acentuação e de pontuação. 

 
    

ATIVIDADES  
 
 

1- Complete as palavras usando S ou Z nos espaços: 
 
a)   france__a 
b)   holande__a 
c)   japone__a 
d)   marque__a 
e)   prince__a 
f)   rapide___ 
g)  leve__a 
h)  nitide__ 
i)    pou__ada 
j)   au__ência 
k)   coi__a 
 
2- Complete as palavras usando G ou J nos espaços: 
 
a)  can__ica 
b)  lo__ista 
c)  cere__eira 
d)  gor__eta 
e)  via__ar 
f)  via__em 
g)  are__ar 
h)  enferru__ar 
i)   cora__em 
j)   verti__em 
k)   ferru__em 
l)   berin__ela   
m)   privilé__io 
n)  vestí__io 
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3- Complete as palavras usando X ou CH nos espaços: 
 
a)   fai___a 
b)   trou__a 
c)   encai__ado 
d)  dei__ar 
e)   en__oval 
f)   en__otar 
g)   en__aguar 
h)   en__er 
i)    en__ente 
j)   en__arcar 
k)  Mé__ico 
l)   me__icano 
m) me__er 
n)   me__erica  
 
 
4-  Complete as palavras usando SS, Ç OU S nos espaços: 
 
a)  deten__ão 
b)  conten__ão 
c)  absten__ão 
d)  progre__ão 
e)  transgre__ão 
f)  regre__ão 
g)  expre__ão 
h)  repre__ão 
i)   supre__ão 
j)   preten__ão 
k)  ascen__ão 
l)  compreen__ão 
m) mi__anga 
n)  a__afrão 
o)   opre__ão 
p)  expul__ão  
q)   pa__oca 
r)   apreen__ão 
s)   mu__ulmano 
 
5- Complete as palavras usando E ou I nos espaços: 
 
a)   abenço__ 
b)   possu___ 
c)  continu__ 
d)  contribu__ 
e)  pontu__ 
f)   sum___ 
g)  ant__biótico 
h)  malcr__ado  
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i)  perdo___ 
j)  vad__ar 
k)  retribu___ 
l)   b__souro 
 

 
6- Complete os espaços com a consoante H, se necessário: 
 
a)   __erva 
b)   _ábito 
c)   __onesto 
d)   __inverno 
e)   __andorinha 
f)    __iato 
g)   __aver 
h)   ___abitação 
i)     ___ontem 
j)    ___úmido 
k)   ___iate 
l)    ___ombro 
m) __élice 
n)   __érnia 
o)   ___omologar 
p)   __umor 
 
 
 
 
 
7- Pesquisar no dicionário os significados das palavras do exercício anterior 

(número 6) e escrever abaixo: 
 
 
 
 
 
 
      
 
             Observação geral: ao realizar essas atividades prestem bem atenção na 

escrita correta das palavras (ortografia), na pronúncia e sons (fonemas) das 
palavras e nas letras usadas na escrita. No roteiro anterior das atividades de 
gramática, nós estudamos sobre Letras e Fonemas. 
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NOME:_________________________________________TURMA:_________ 
 
 

TERCEIRO ROTEIRO DE ABRIL – LIPT/6° ANO 
 
 

- Leia o texto abaixo e responda as questões de interpretação:  
 

 

O homem e a galinha 
Ruth Rocha 

 

    Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as 
outras. 
    Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou  
a mulher: 
     – Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente: 
     – Vamos ficar ricos! E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os 
dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão-de-ló, dava até sorvete. E 
a galinha todos os dias botava um ovo de ouro. 
     Vai que o marido disse: 
     – Pra que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão-de-
ló… Muito menos sorvete! 
      Vai que a mulher falou: 
     – É, mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro! 
      O marido não quis conversa: 
     – Acaba com isso, mulher. Galinha come é farelo. 
      Aí a mulher disse: 
      – E se ela não botar mais ovos de ouro? 
      – Bota sim! – o marido respondeu. 
       A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo 
de ouro. 
       Vai que o marido disse: 
     – Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha pode muito bem 
comer milho. 
     – E se ela não botar mais ovos de ouro? 
     – Bota sim. – respondeu o marido. 
     Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os dias a galinha 
botava um ovo de ouro. 
     Vai que o marido disse: 
     – Pra que este luxo de dar milho pra galinha? Ela que cate o que comer no 
quintal! 
     – E se ela não botar mais ovos de ouro? 
     – Bota sim – o marido falou. 
      Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela.              
Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 
      Um dia a galinha encontrou o portão aberto.  Foi embora e não voltou mais. 
Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão-
de-ló. 
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Atividades de interpretação 

1 – O texto recebe o título de O homem e a galinha, por quê? 
a) Porque eles são os personagens principais da história narrada. 
b) Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história. 
c) Porque são os narradores da história. 
d) Porque ambos são personagens famosos de outras histórias. 
e) Porque representam a oposição homem x animal. 
 
2 – O marido não queria tratar a galinha de forma especial para: 
a) economizar dinheiro. 
b) ganhar fama. 
c) não acostumá-la mal. 
d) não chamar atenção. 
e) ser diferente. 
 
3 – Na passagem “onde tratam dela a pão-de-ló”, a expressão destacada 
significa: 
a) desprezada. 
b) infeliz. 
c) humilhada. 
d) bem tratada. 
e) maltratada. 
 
4 – A mulher tratava bem a galinha porque ela era: 
a) comum. 
b) diferente. 
c) pequena. 
d) velha. 
e) grande. 
 
 
5 – A galinha foi embora para: 
a) procurar outras galinhas. 
b) mudar de galinheiro. 
c) procurar boa comida. 
d) fugir dos maus tratos. 
e) para mudar de ambiente. 
 
6 – Antes de dizer que a galinha deveria catar “o que comer no quintal”, o que o 
marido mandou a mulher dar para a galinha? 
a) Farelo 
b) Pão-de-ló 
c) Sorvete 
d) Ovos 
e) Milho 
 
7 – Era uma vez um homem que tinha uma galinha. De que outro modo poderia 
ser dita a frase destacada? 
a) Era uma vez uma galinha, que vivia com um homem. 
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b) Era uma vez um homem criador de galinhas. 
c) Era uma vez um proprietário de uma galinha. 
d) Era uma vez uma galinha que tinha uma propriedade. 
e) Certa vez um homem criava uma galinha. 
 
8 – Era uma vez é uma expressão que indica tempo: 
a) bem localizado 
b) determinado 
c) preciso 
d) indefinido 
e) bem antigo 
 
9- A segunda frase do texto diz ao leitor que a galinha era uma galinha como 
as outras. Qual o significado dessa frase? 
a) A frase tenta enganar o leitor, dizendo algo que não é verdadeiro. 
b) A frase mostra que era normal que as galinhas botassem ovos de ouro. 
c) A frase indica que ela ainda não havia colocado ovos de ouro. 
d) A frase mostra que essa história é de conteúdo fantástico. 
e) A frase demonstra que o narrador nada conhecia de galinha. 
 
10 – O que faz a galinha ser diferente das demais? 
a) Botar ovos todos os dias independentemente do que comia. 
b) Oferecer diariamente ovos a seu patrão avarento. 
c) Pôr ovos de ouro antes da época própria. 
d) Botar ovos de ouro a partir de um dia determinado. 
e) Ser bondosa, apesar de sofrer injustiças. 
 
11 – O homem ficou contente. O conteúdo dessa frase indica um (a): 
a) causa 
b) tempo 
c) explicação 
d) consequência 
e) comparação 
 
 
12 – A presença de travessões no texto indica: 
a) a admiração da mulher 
b) a surpresa do homem 
c) a fala dos personagens 
d) a autoridade do homem 
e) a fala do narrador da história 
 
13 – Dizem, eu não sei… Quem é o responsável por essas palavras? 
a) o homem 
b) a galinha 
c) o narrador 
d) a mulher 
e) o ovo 
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NOME: ______________________________________________________________6º Ano ___  
TEORIA DA MATEMÁTICA  

DIVISÃO 
Usamos a divisão para repartir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma 
quantidade cabe em outra.  
 
Numa divisão temos:  

Lembre-se: 
       

 •  o resto é sempre menor que o divisor; 
          •  se o resto é zero, a divisão é exata. 
 
 
 
 

Com 12 podemos formar 4 grupos de 3 e não resta nada. Ou, ainda, 4 cabe 3 vezes em 12 e não 
resta nada. 

12 = 4 + 4 +4 = 3 x 4 
 

Passo a passo da divisão 
Para facilitar o processo de divisão, temos um algoritmo, isto é, temos um passo a passo que pode 
facilitar. Para verificarmos esse processo, vamos tomar a seguinte divisão 64: 4. 
Primeiro passo: montar a 
operação utilizando o método 
da chave. 

 
 

 

Segundo passo: tentar 
encontrar um número que 
multiplicado por 4 seja igual a 
64. Como essa não é uma 
tarefa fácil, vamos tomar 
somente o número 6 para 
dividir com o número 4, ou 
seja, o algarismo da dezena. 
Assim, devemos determinar 
um número inteiro que 
multiplicado por 4 seja igual a 
6 ou que chegue o mais 
próximo possível. Veja: 

 

Terceiro passo: prosseguir a 
divisão descendo o algarismo 
da unidade, que não foi 
dividido, nesse caso, o 4. Veja: 

O processo chega ao fim, 
quando obtemos que o resto é 
igual a 0. Caso contrário, 
devemos continuar a divisão 
seguindo os mesmos 
procedimentos. 

Exercícios 
1. Professora Márcia gosta muito de ler, ela lê 8 páginas por dia. Agora ela começou a ler um 

livro com 216 páginas, quantos dias ela levará para terminar o livro? 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Observe as divisões e responda: 

 
Estão certas ou erradas? Por quê? 
________________________________________________________________________ 

8



 
3. Calcule: 

A) 9 : 3 = B) 63 : 3 =  C)  920 : 2 = D)   206 : 9  =  
 
 
 
 
 
 

E) 150 : 4 =  F) 507 : 4 =  G) 638 : 8 =  H) 378 : 14 =  
 
 
 
 
 
 
 

I) 163 : 18 =  J) 560 : 7 =  K) 364 : 38  =  L) 93 : 35 =  
 
 
 
 
 

 
4. Marta pagou R$ 2.264,00 por uma geladeira da seguinte forma: deu R$ 260,00 de entrada 

e pagou o restante em três parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Colocando 500 refrigerantes em caixas de 24 unidades teremos certo número de caixas 
completas e uma, incompleta. 
 
 
 
 
 
A) Quantas caixas serão completas? ______________ 
B) Quantos serão os refrigerantes na caixa incompleta? ___________ 
C) Se fossem 504 refrigerantes, as caixas estariam todas completas. Quantas caixas 

seriam?  _________________ 
 

6. Uma fazenda tem criação de galinhas para a produção de ovos orgânicos. Nela há 8960 
galinhas distribuídas igualmente em 7 granjas. Quantas galinhas há em cada granja? 

 
 
 
 
 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula: https://youtu.be/61S-Rayhc7c 
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NOME: ______________________________________________________________6º Ano ___  
GEOMETRIA  

ÂNGULOS 
Observe na cena a seguir algumas situações em que percebemos a ideia de ângulos. 

 
O ângulo é a figura geométrica delimitada no plano por duas semirretas de mesma origem. 

   
 

 
 

Esse ângulo pode ser indicado por ângulos 
AOB, ângulo BOA,AÔB, BÔA ou apenas Ô. 

 
 
 

 
 

Medindo e construindo ângulos 
 

• Flávia faz diversas manobras de skate. 
Veja como podemos indicar a medida do 
ângulo de cada giro que ela realiza. 

 
• Nas imagens, os giros foram indicados 

considerando sua realização para a 
esquerda, ou seja, no sentido anti-
horário. 

 
 
 

Classificação dos ângulos 
A medida do ângulo de uma volta é 360 graus, ou 360o. 

  

A medida do ângulo de meia volta, ou ângulo raso, é 180º. 
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Existem três tipos básicos: o agudo, o reto e o obtuso. Observe o exemplo a seguir: 

 
• O ângulo reto tem medida de 90º graus. 
• O ângulo obtuso tem medida maior que 90º graus. 
• O ângulo agudo tem medida menor que 90º graus. 

 

Esses ângulos podem ser medidos com a ajuda de um 
transferidor, um instrumento que ajuda a visualizar as 
diferentes medidas do ângulo dentro de 
uma circunferência. 

 
 

Exercícios 
1. Escreva o horário marcado em cada relógio. Depois, observe os ângulos formados pelos 

ponteiros de cada um e escreva se o ângulo é reto, agudo, obtuso ou raso em cada caso. 
 
 
 
 
a) ______________ 
 
b) ______________ 
 
c) ______________ 
 
d) ______________ 
 
e) ______________ 
 
f) ______________ 
 
g) ______________ 
 
h) ______________ 
 
 

 
 
 
 

 
2. Com base no desenho do ângulo abaixo, indique V para verdadeiro e F para falso. 

 
 
a) ( ) O desenho pode indicar um ângulo reto. 

b) ( ) Esse desenho poderia indicar um ângulo de medida maior que 
90º graus. 

c) ( ) Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. 
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3. Observe as imagens dos objetos a seguir. Em seguida identifique nas imagens ângulos que 
podem ser considerados como ângulos retos. 

 
4. 
 

 
 
5. (Enem) Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado 
“Mineirinho”, conseguiu realizar a manobra denominada “900” na modalidade skate vertical, 
tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação “900” refere-se ao 
número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso corresponde 
a: 

 
(A)  Uma volta e meia. 
(B)  Duas voltas e meia. 
(C)  Duas voltas completas. 
(D)  Cinco voltas completa 

 
 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 
 https://youtu.be/AYD1Hu-eV7w 

https://youtu.be/MGKDo7L8j84?list=PLougO8IRm3JYgXUl5DqzgZCgWf9kwX47H 
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6ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA     (3ª Atividade de Abril)           6º ANO 
Nome: __________________________________________________   Série _________ 
 
PRÉ-HISTÓRIA – Parte 2 
Sugestão de vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY&t=11s 

 
NEOLÍTICO 

 O Neolítico ou Idade da Pedra Polida, é 
reconhecida pelos historiadores como: “Revolução 
Agrícola e Pastoril”.  A agricultura (plantação de trigo, 
milho, mandioca, etc.) e o pastoreio (criação de porcos, 
cavalos, carneiros, etc.) foram essenciais no processo de 
fabricação de excedentes, garantindo os meios de 
alimentação nos períodos de seca e inundações. Nesse 
período o homem tornou-se sedentário com moradia fixa. 

Além disso, outras novidades surgiram:  Casas de 
madeira, barro, pedra e argila; substituição das roupas de 
pele animal por causa das técnicas de fiação e tecelagem 

etc. 
IDADE DOS METAIS 

Esse período proporcionou um expressivo avanço na metalurgia e nas técnicas de 
fundição. Ao poucos os metais foram substituindo o uso das pedras e madeiras, possibilitando 
a criação de novos utensílios. 

O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguido do estanho. Mais tarde o 
homem descobriu que a mistura entre os dois daria origem ao bronze, metal mais resistente 
usado como matéria-prima para construção de armas e ferramentas de plantio. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/prehistoria 
ATIVIDADES 

 
1) No Neolítico o ser humano tornou-se sedentário com moradia fixa, graças ao pastoreio e 
ao desenvolvimento da: 

a) agricultura                      b) pesca                          c) roda                           d) metalurgia 
 
2)  A revolução agrícola foi uma das marcas do período Neolítico. Dentre os produtos 
cultivados podemos destacar: 

a) soja e linhaça                 b) sorgo e café               c) erva mate                  d) trigo e milho 
 
3) Sobre a Pré-história coloque ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso: 
(     ) No PALEOLÍTICO o homem vivia em cavernas, tendas feitas com peles de animais. 

(     ) Nesse período aprendeu a dominar o fogo, através do atrito de pedras ou madeira. 

(     ) O NEOLÍTICO é marcado pela invenção da agricultura e pastoreio de animais. 

(     ) No NEOLÍTICO o ser humano continuou vivendo de forma nômade, sem moradia fixa. 

(     ) O primeiro metal a ser manuseado foi o ferro, era o resultado da mistura do cobre com 

estanho. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eMVxqyKHaKQ  
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4) Após a leitura do texto, observe a imagem e assinale a alternativa INCORRETA:  
 

Arte rupestre é a denominação das criações 
artísticas realizadas no período pré-histórico, Era 

caracterizada por pinturas e gravuras feitas em 
paredes e rochas de cavernas e retratavam os costumes 

e práticas humanas daquela época.  
Nas pinturas rupestres eram utilizados carvão, 

argila de várias cores e minerais triturados, materiais 

encontrados facilmente na natureza. Acredita-se ainda que utilizavam substâncias 
como sangue, clara de ovo, ceras, resinas vegetais, excrementos e gordura animal, 
além de saliva humana para ajudar na fixação do pigmento.  

a) Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a Pré-História. 
b) Elas eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e até sangue de animais. 
c) Tais pinturas representam animais e os seres humanos, muitas vezes em cenas de caça. 
d) É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas. 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

ANO: 6°____       DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSOR: CÁTIA REJANE 

3ª ATIVIDADE( MÊS ABRIL/ 2021) 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Antes de entrarmos no conteúdo do 6° ano, 

estamos revendo alguns assuntos importantes do 5° ano em nossa disciplina. Na última 

atividade, Nós começamos a refletir sobre o conceito de Localização geográfica e   seu impacto 

na vida das pessoas.Nesse roteiro abordarei sobre a Urbanização. O rural e o Urbano. 

 Urbanização é o processo de 

alteração do espaço para torná-lo mais 

confortável ao ser humano e abrigar o 

maior número de pessoas possível. Com 

isto surgem ruas asfaltadas, prédios 

altos, sistemas de transporte coletivo e 

outras mudanças para atender as 

necessidades de tantas pessoas vivendo 

em um espaço apertado. A paisagem se 

torna cinza cor de concreto, visível até do 

espaço, como mostra a figura 1, ao lado, 

com a imagem de satélite da região 

metropolitana de São Paulo. 

Existem desafios do poder público para 

oferecer os serviços essênciais à população, 

acesso a aguá potável e tratamento de esgoto, energia elétrica, tefelone e internet, educação, sáude e lazer, 

entre outros. 

 Nesta semana, vamos entender como funciona a relação entre as áreas urbanizadas, as cidades, e as 

áreas rurais, onde ficam sítios, fazendas, reservas ambientais. Bons estudos!  

Rural e Urbano 

 espaço geográfico é constituído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas áreas densamente 

habitadas das cidades de um lado e pelas áreas de atividades agropecuárias e também de 

produção extrativista ou de reservas naturais de outro. Sendo assim, cada uma dessas áreas 

possui suas próprias características e estão conectadas nas tarefas do dia a dia.  

 

S 

O 

Figura 1 

Na imagem, podemos perceber a diferença entre a cidade de São Paulo, 
totalmente urbanizada, e as regiões ao redor, que mesmo modificadas 
ainda contam com vegetação nativa ou áreas rurais. Fonte: Google Maps 
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O espaço rural, como 

vemos na propriedade da figura 

2, ao lado, é geralmente definido 

como o espaço não urbanizado 

— ou seja, que não apresenta a 

formação de cidades e nem as 

suas práticas em um sentido 

mais denso — e que não é 

urbanizável a curto e médio 

prazo. Assim, o meio rural 

costuma agregar as atividades 

agrárias (plantações e 

fazendas), além de atividades 

econômicas que envolvem o extrativismo (retirada de 

recursos da natureza, como madeira, ferro, cimento, 

cal, etc), a conservação ambiental, a pecuária (criação de animais), o ecoturismo e outras.  

 

Já o espaço urbano, como 

vemos na cidade de São Paulo na figura 

3, ao lado, é a área constituída por 

ocupações populacionais que 

caracteriza a formação das cidades e 

suas atividades. Essas cidades são 

geralmente relacionadas com a prática 

industrial (fábricas), o dinâmico 

comércio (lojas e supermercados, etc) e 

os mais diversos serviços (escolas, 

salões de beleza, hospitais, dentistas, 

etc). Tais atividades dependem do nível de urbanização 

do lugar, bem como o tamanho da população e da 

riqueza da região em si. 

 

o entanto, é comum pensar essas regiões de forma separada, como excludentes entre si. Na 

verdade, o que existe é uma relação de dependência de um espaço para com o outro, de 

modo que suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e 

integradoras. Em outras palavras, podemos dizer que as atividades econômicas praticadas no campo 

dependem das práticas realizadas nas cidades e vice-versa. 

 

N 

Figura 2 

Propriedades de todos os tamanhos produzem nas regiões rurais itens 
fundamentais no nosso dia a dia. Fonte: encurtador.com.br/dtwPR 

Figura 3 

Vemos acima a Igreja da Sé, localizada no centro de São Paulo, a 
maior cidade da América do Sul. Fonte: encurtador.com.br/oGU68 

Figura 4 
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A agricultura, por exemplo, depende 

em grande escala dos maquinários 

(Tratores e ferramentas) e produtos 

agrícolas (insumos, fertilizantes, etc.) 

produzidos nas cidades, como vemos na 

figura 4, ao lado, além dos conhecimentos 

em biotecnologia e produção agrária 

oferecidos por centros de pesquisa 

localizados geralmente nas cidades. Por 

outro lado, as atividades urbanas 

dependem do campo para o fornecimento 

de alimentos; as indústrias são altamente 

dependentes do recebimento de matérias-primas 

extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. 

 

Apesar dessa relação de complementaridade entre um espaço e o outro, é importante observar que 

essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja, existe uma relação de subordinação aí presente. 

Anteriormente, dizia-se que as cidades eram 

subordinadas ao campo, uma vez que era, 

principalmente, a prática da agropecuária que 

determinava o ritmo e modo de vida nas cidades. Não 

obstante, com o surgimento e avanço da 

industrialização, as cidades tornaram-se o centro da 

matriz econômica, de modo que, hoje, é o campo quem 

se subordina às cidades, sendo por elas orientado. 

Na verdade, o campo atualmente se organiza em 

função das demandas comerciais e industriais existentes 

nas cidades, sobretudo para atender as necessidades do 

mercado interno e externo e garantir o lucro para os seus 

produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade, a 

maior parte da população mundial, atualmente, reside e realiza suas atividades no espaço das cidades. 

 

 

 

 

 

Tratores e fertilizantes desenvolvidos em empresas nas cidades ajudam a 
aumentar a produtividade em áreas rurais. Fonte: encurtador.com.br/cfsEG 

Figura 5 

A maioria dos alimentos produzidos no campo passa por alguma 
transformação industrial antes de ir para as prateleiras dos 
supermercados. Fonte: encurtador.com.br/atwE2 
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Tamanho e relação entre as cidades 

s cidades são diferentes, não somente pelo número de habitantes, mas também pela 

concentração de serviços nelas contidos. Um aspecto que caracteriza a urbanização brasileira 

é referente a uma extrema 

concentração de uma vasta parcela da 

população em grandes cidades, dando origem 

assim às metrópoles. 

Os grandes centros urbanos abrigam 

empresas e serviços de alto padrão e 

sofisticação, neles estão presentes 

universidades, centros de pesquisas, 

laboratórios, clínicas especializadas, além dos 

meios de comunicação de massa e revenda de 

produtos importados. Isso atrai pessoas das 

cidades menores, como centros rurais a buscar 

serviços nas metrópoles, ligação que vemos na 

figura 6, ao lado.  

As cidades médias, muitas vezes, não dispõem de tantas variedades de serviços, apesar desse 

processo estar mudando, uma vez que o processo de globalização tem dinamizado as informações e o acesso 

ao consumo. Nas cidades pequenas, é oferecido somente o necessário à sua população, geralmente o serviço 

de saúde não consegue cuidar de casos mais complexos e não há variedade em serviços e acesso ao 

consumo. 

Metrópoles significam grandes aglomerações urbanas que concentram um enorme contingente 

populacional, além de abrigarem uma imensa variedade de indústrias, comércio em geral, universidades, 

centros de pesquisas, hospitais de referência, bancos e instituições financeiras, repartições públicas, empresas 

de comunicação, como rádio, TV, jornais impressos, entre outros. 

 

Como vimos na aula de hoje, o campo e a cidade se completam, tendo cada um uma função na 

nossa sociedade. As áreas rurais fornecem as matérias primas que serão transformadas nas cidades. 

E é justamente sobre as inovações tecnológicas que mudaram o nosso mundo que falaremos na 

próxima aula. Releia os textos e responda os exercícios e até a próxima atividade. Bons estudos!   

 

  

A 
Figura 6 

As cidades de Blumenau e Florianópolis, em Santa Catarina, são as mais 
importantes em sua região e oferecem serviços e produtos não 
disponiveis nas cidades menores. Fonte: encurtador.com.br/jpM05 
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Exercícios 

 

 

1) Marque as afirmações como verdadeiro (V) ou falso (F): 

A) (   )  As áreas rurais são totalmente modificadas pelo homem; 

B) (   )  As áreas urbanas oferecem mais oportunidades de emprego; 

C) (   )  A população das áreas rurais é maior que das urbanas; 

D) (   )  As áreas urbanas produzem a maior quantidade dos alimentos industrializados. 

 

 

2) Marque R para os itens produzidos, ou retirados da natureza, em áreas rurais e U para aqueles 

produzidos em áreas urbanas: 

(     ) espiga de milho (     ) lata de milho (     ) cacau (     ) chocolate 

(     ) guarda-roupa (     ) madeira (     ) goiabada (     ) goiaba 

(     ) lã (     ) cobertor (     ) molho de tomate (     ) tomate 

(     ) paçoca (     ) amendoim (     ) refrigerante (     ) água 

    

3) Qual é maior metrópole próxima a nossa cidade? 

a) Santos 

b) Rio de Janeiro 

c) Brasília  

d) São Paulo 

 

 

Vocês podem e tirar dúvidas comigo, Prof. Cátia Rejane, em nossos canais de atendimento: 

Grupo de Whatsapp da escola . 
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3ºRoteiro de Ciências – 6º Ano  Abril/2021  E.M. "Prof. Educador Paulo Freire"  

  

Nome:___________________________________________________________ 6º Ano:_______  

 

ATIVIDADES 

 

1) O Brasil está entre os países com maior biodiversidade do mundo porque tem uma grande 

quantidade e variedade de: 

a) seres humanos. 

b) transformações climáticas. 

c) espécies. 

d) rochas. 
 

2) A terra é constituída de materiais: 

a) sólidos, líquidos e rochosos. 

b) sólidos, rochosos e gasosos. 

c) rochosos, gasosos e líquidos. 

d) sólidos, líquidos e gasosos. 
 

3) Um ecossistema é um conjunto formado por: 

a) fatores físico-químicos de um ambiente. 

b) seres vivos e não vivos de um ambiente. 

c) seres vivos de um ambiente. 

d) seres não vivos de um ambiente. 
 

4) A ciência que estuda as interações entre os componentes vivos e não vivos do ecossistema é a: 

a) Ecologia. 

b) Filosofia. 

c) Química. 

d) Física. 
 

5) O que são componentes: 

a) bióticos? 

b) abióticos? 
 

6) São exemplos de decompositores: 

a) animais e vegetais. 

b) fungos e vegetais. 

c) bactérias e animais. 

d) fungos e bactérias. 
 

7) Quais são os termos utilizados na ecologia que explicam o que acontece entre os seres vivos e o 

ambiente? 
 

8) Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e 

secundário quando se alimentar, respectivamente, de: 

a) arroz e feijão. 

b) água e batata-frita. 

c) salada e frango grelhado. 

d) leite e pão. 
 

9) Acredita-se que, no início de sua formação, a superfície da Terra era muito ___________ e 

contava com inúmeros ___________ em constante atividade. 
 

A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 

a) Frio e terremotos. 

b) Quente e vulcões. 

c) Quente e furacões. 

d) Frio e tsunamis. 
 

10) A estrutura interna da Terra é constituída por três camadas, sendo: 

a) crosta terrestre, manto e núcleo. 

b) crosta oceânica, crosta continental, núcleo interno e núcleo externo. 

c) manto superior, manto inferior e núcleo. 

d) crosta terrestre, crosta oceânica e crosta continental. 
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6º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano A, B, C  

E.M. “Educador Paulo Freire” 05/04/2021 

TIPOS DE SALTOS NO ATLETISMO 

    SALTO EM DISTÂNCIA  
    Prova na qual os atletas devem percorrer uma raia correndo para ganhar 
impulsão e saltar antes de uma faixa branca marcada no chão, caindo com os 
dois pés em uma caixa de areia. Vence aquele que conseguir saltar o mais 
longe possível. 
 
 

 

    SALTO TRIPLO: 
    Segue a mesma linha do salto em distância, mas o pulo final deve acontecer 
após uma série de duas passadas mais largas, que servem para dar impulsão 
ao atleta. Vence quem saltar o mais longe possível. 
   Esse salto utiliza as mesmas regras do salto em distância, com exceção de 
que a tábua e a linha limite do salto ficam no mínimo a 11m da caixa de areia. 
   Para o salto é utilizado uma técnica onde o atleta deve cumprir três etapas 
sucessivas:  

1. um primeiro salto, antes da linha limite, 

2. para cair sobre o mesmo pé do impulso; um segundo salto, caindo sobre o 
outro pé; 

3. e finalmente o terceiro salto, que lhe permite cair com os dois pés na caixa de 
areia (deve executar este salto final com toda a força para projetar-se para a 
caixa de areia com a maior distância possível). 
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SALTO EM ALTURA  
 

 
 
    Prova na qual os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 
dois suportes em determinada altura, com o intuito de saltar por cima do 
obstáculo sem derrubá-lo. Esse salto normalmente é feito de costas, pois tal 
movimento aumenta a impulsão do atleta. Cada competidor tem direito a três 
saltos iniciais a uma altura definida pelo juiz. Caso consiga acertar um, o 
competidor segue na disputa e precisa subir a medida do obstáculo em pelo 
menos dois centímetros. O salto mais alto conta como resultado final de cada 
atleta, e aquele que conseguir a maior altura é o campeão.  
 

SALTO COM VARA 
    Segue a mesma linha de disputa do salto em distância. A diferença é que os 
saltos são dados com o auxílio de uma vara, o que faz o atleta subir mais. 
Vence aquele que conseguir a maior altura. 
Objetivo: Transpor o sarrafo. 
 Basicamente, consiste em ultrapassar um obstáculo (sarrafo) colocado a uma 
determinada altura, utilizando como impulso uma vara que é apoiada no solo e 
projeta o atleta para cima. 
 
 

 
 
 
Responda: 

1- Quais os tipos de saltos no atletismo? 
2- Como um atleta vence um salto a distância? 
3- Quantas etapas exigem do atleta a técnica para cumprir o salto triplo? 
4- Qual o objetivo do salto com vara? 
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3º ROTEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 

NOME:----------------------------------------SÉRIE:______ 

 

MUSICA CLÁSSICA 

A música clássica foi desenvolvida na Europa ao longo de séculos. A maioria 
da música clássica mais antiga era utilizada em cerimônias religiosas. Com o 
tempo, a música não religiosa, também chamada de música profana, foi se 
tornando mais popular. A música clássica era tocada para divertir os reis e 
nobres da corte. 

Quem foi o criador e como surgiu a música erudita. 
Nessa época, o músico clássico mais famoso era Johann Sebastian Bach, um 
alemão que até hoje é tido como um dos maiores compositores desse estilo 
musical em todos os tempos! 
Chamada de clássica, a música erudita é definida como oposta à popular, 
caracterizada por um processo de composição mais sofisticado e por ser e por 
ser escrita em partituras. Sua história tem início na Europa do século 07, com 
origem na música litúrgica cristã. 

Como a música clássica se desenvolveu? 
Iniciou-se com o período barroco, que vai aproximadamente de 1600 até a 
metade do século XVIII; seguiu-se o período clássico, que terminou 
aproximadamente em 1820, com o advento do período romântico, que 
percorreu todo o século XIX e terminou por volta de 1910. 
 
Quais os tipos de música clássica, suas principais características e seus 
principais compositores. 

Ênfase na beleza e na graça da melodia e da forma, proporção e equilíbrio, 
moderação e controle; refinada e elegante no caráter, com a estrutura formal e 
a expressividade em perfeito equilíbrio. Abaixo estão relacionados os tipos de 
movimento, desde o mais rápido até a música mais lenta: 

 Prestíssimo. 
 Presto. 
 allegro. 
 allegretto. 

 andante. 
 andantino. 
 adagio. 
 Larghetto. 

 

12 compositores mais famosos de música clássica 

1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) ... 
2. Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) ... 
3. Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) ... 

24



4. Igor Stravinsky (1882 - 1971) ... 
5. George Friedrich Händel (1685 - 1759) ... 
6. Giacomo Puccini (1858 - 1924) ... 
7. Johannes Brahms (1833 - 1897) 

8. Antonio Salieri (1750 - 1825) 

9. Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 

10. Franz Schubert (1797-1828) 

11. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)  

12. Frédéric Chopin (1810 - 1849) 

13.  

Leia o texto e encontre no diagrama abaixo os nomes de quatro compositores 
importantes da música cl 

 

Antigamente, a música clássica era tocada para divertir quem? 

___________________________________________________________ 

Qual é o nome do criador da música clássica? 

___________________________________________________________ 

Como a música clássica também é conhecida? 

__________________________________________________________ 

Cite dois tipos de música clássica. 

________________________________________________________ 
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Contato dos professores da  
E.M.”Professor Educador Paulo Freire” durante o ensino remoto: 

 

• Português: 

Professora Estela: devolverestela@outlook.com 
 
Professora Ana Genaro: celta.forte50@gmail.com 
 
Professora Sarita: saritajesusmeira78@gmail.com 
 
Professora Juliana: devolverjuliana@outlook.com 
 
Professora Rosângela Malta: devolverrosangela@outlook.com 
 
Professora Regiane: regicris26@hotmail.com  
 
 

• Matemática: 
 
Professora Lilian: Lilianribeiro_matematica@hotmail.com 
 
Professora Andreza: professora.andreza.matematicaeja@gmail.com 
 
Professora Susana: devolversusana@outlook.com 
 
Professora Gisele: gigiscamargo@gmail.com 
 
Professora Leila: devolverleila@outlook.com 
 
Professora Fernanda: devolverfernanda@outlook.com 
 
 

• História:  
 
Professora Dirce: devolverdirce@outlook.com 
 
Professor Anderson: historia.andersom@outlook.com 
 
Professora Nilza: nilmamacedo100@gmail.com 
 
 

• Geografia: 
 
Professora Lúcia: Lusimoesgeo2021@outlook.com 
 
Professora Cátia: catiarsok@outlook.com 
 
Professor Carlos: carreguitar@hotmail.com 
 
 

• Ciências: 
 

Professora Cris Luna: cienciasatividades2021@gmail.com 
 
Professora Sandra Carvalho: devolversandraciencias@outlook.com 
 
Professora Patrícia: rampinipaty@yahoo.com.br 
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• Inglês: 
 
Professora Noemí: whatsapp (11) 99572-1662 
 
 

• Educação Artística: 
 
Professora Denise: denisecresciulo@gmail.com 
 
Professora Neuza: neuzaprofgarcia@gmail.com 
 
Professora Michele: mpingas@bol.com.br 
 
 

• Educação Física: 
 
Professor Marcos: educafisicamk@gmail.com 
 
Professora Carolina: tiraduvidaef@gmail.com 
 
 

• Proeja: 
 
Professora Solange: sola.negrao@gmail.com 
 
 

• Atendimento Educacional Especializado - AEE: 
 
Professora Laura: laura.greis@yahoo.com.br 
 
 

• Direção: 
 
Diretora Bárbara Francine: whatsapp (11) 99905-6297/ babi_francine@hotmail.com 
 
Vice-diretora: Eliana Arruda: elianaarruda59.gmail.com 
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