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Gênero textual Notícia 

A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, 

sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. 

Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento 

real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, 

rádio, internet, dentre outros. 

 

ESCOLA:                                                          DATA: 

PROF:                                                              TURMA: 

NOME:    

  

Cantora adolescente que gravou música para novela do SBT quer lançar CD 

    A cantora Lays Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o 

primeiro CD. De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música “O Close”, tema da 

novela Carinha de Anjo, do SBT, tem alavancado a carreira da jovem, que sonha, agora, com 

outros passos. “A intenção é gravar o CD. A Fátima Leão (cantora e compositora goiana) 

escreveu uma música para ela, que deverá entrar neste álbum. A cantora sertaneja Marília 

Mendonça também se dispôs a gravar alguma canção junto com ela”, afirmou, ao Só Notícias. 

    A carreira de Lays começou a decolar em 2015, quando o cantor e compositor Serginho 

Pinheiro, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), 

onde a jovem nasceu e morava, até então. “Ela sempre gostou de cantar, desde os sete anos 

de idade. O Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Saccomani 

(produtor musical). Ele entrou em contato no ano passado e demonstrou interesse na 

gravação de uma música para a novela”, explicou o pai. 

    A canção interpretada por Lays foi composta em 2005, pelo próprio Sérgio Pinheiro, em 

coautoria com Carlos Randall e Zéo Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala o 

romance do casal Gustavo Larios e irmã Cecília. Para Paulo, a cantora mirim deve começar a 

ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. “O CD da novela está para sair e, quando 

isso acontecer, ela vai começar a se apresentar em programas do SBT. Há ainda algumas 

conversas com os diretores da novela para que ela grave outra música”. 

    Em abril deste ano, Lays Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo (SP), interpretando a 

canção da novela. No Youtube, já são mais de 5,2 mil visualizações. 

Questões 

1) O texto apresenta característica do gênero textual: 

a) (    ) reportagem 

b) (    ) notícia 

c) (    ) crônica 

d) (    ) entrevista 



2) Qual é o fato divulgado pelo texto? 

R: 

3) Que outro título você daria para esse texto? 

R:  

4) De acordo com o texto: 

a) (    ) A música “O Close” tem alavancado a carreira da jovem. 

b) (    ) A música “O Close” ajudou a menina a lançar seu primeiro CD. 

c) (    ) A canção “ O Close” foi composta por Lays Queiroz. 

d) (    ) Em abril de 2015 a garota gravou um videoclipe em São Paulo. 

5) Leia as informações a respeito do texto publicado no Só Notícias: 

I. Aborda os fatos de forma clara e objetiva. 

II. Há predomínio de verbos no pretérito. 

III. O trecho do texto que está entre aspas marca um comentário de Paulo Queiroz, pai da 

cantora. 

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) (    ) I e II 

b) (    ) I, II e III 

c) (    ) III 

d) (    ) II 

6) Leia as informações sobre o título da notícia: 

I. É claro e adianta o assunto de que tratará. 

II. O verbo principal é “gravou” e está no pretérito. 

III. É conciso e apresenta o verbo principal no presente. 

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) (    ) I e II 

b) (    ) I, II e III 

c) (    ) III 

d) (    ) II 
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Gramática- profª Bruna 

Encontro vocálico 

Encontro vocálico é a sequência de duas ou mais vogais numa palavra.Os 
encontros vocálicos podem ser classificados em ditongo, tritongo e hiato. 

Ditongo 
Encontro de uma semivogal e de uma 

vogal na mesma sílaba. 

li-mão 

qua-tro 

ou-ro 

Tritongo 
Encontro de uma semivogal, de uma vogal 

e de outra semivogal na mesma sílaba. 

Quais-quer 

em-xa-guei 

U-ru-guai 

Hiato 
Encontro de duas vogais que se 

encontram em sílabas diferentes. 

Pi-a-da 

oce-a-no 

ci-ú-me 

*semivogais são i  e u quando acompanham outra vogal. 

Os ditongos podem ser ainda classificados em: 

 ditongo decrescente (ai, au, ui, éu,…) 
 ditongo crescente (ui, oe, ia, ua,…) 
 ditongo oral (ai, ei, eu, ou, oi,…) 

 ditongo nasal (ão, õe, ãe,…) 

Os tritongos podem ser ainda classificados em: 

 tritongo oral (uai, uei) 
 tritongo nasal (uão, uõe) 

 

Questão 1- Coloque (D) para  ditongo e  (H) para hiato. 

(   )Orquídea                 (   )contrário                   (   )soar                         (   )sabiá  

(   )algodão                   (   ) mau                         (   ) saúde                      (   )Noel   

(   )feio                          (   )pardais                     (   ) Paraíba                   (   )hiato 



Questão 2- Marque a alternativa em que apresenta, respectivamente, um 

hiato, um ditongo e um tritongo: 

a.(   )panela, Paraguai, saúde 

b.(   )saúde, ouro, saguão 

c.(   ) janela, camelo, Uruguai 

 

Questão 3-Assinale a alternativa que apresenta somente hiato: 

a.(   )pia, Paraguai, saúva 

b.(   )rainha, uai, propõe 

c.(   ) dia, triunfo, caótico 

 

 

    

 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO  

3º ROTEIRO DE ABRIL 

 
Expressões numéricas 

Expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão 

Para calcular o valor de uma expressão numérica em que há adição, subtração, multiplicação e divisão, 

obedecemos à ordem a seguir: 

 primeiro, as divisões e as multiplicações, na ordem em que aparecerem, da esquerda para a 

direita; 

 depois, as adições e as subtrações, na ordem em que aparecerem, da esquerda para a 

direita. 

Observe: 

 

4-Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre cinco classes. Cada 

classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor, 8 caixas com 12 lápis de cor e 1 caixa com 24 lápis de cor. 

Para descobrir quantos lápis de cor cada classe recebeu, fazemos os seguintes cálculos: 

 

Cada classe recebeu 156 lápis de cor. 

EXERCÍCIOS 

1)Resolva com atenção cada expressão numérica seguinte, indicando todos os passos do cálculo. 

a)  9 + 5 X 6 
b) 2 x 6 + 15 
c) 50 + 12 : 2  
d) 16 : 2 + 4 x 7 + 9 

Qual a alternativa correta: 
A (   ) 39, 25, 65 e 45        B (   ) 39, 27, 56 e 45        C (   ) 40, 27, 56 e 50        D (   ) 40, 37, 56 e 45 
 
2) Isabel foi a uma feira de animais e comprou 8 pintinhos. Cada um custou 3 reais. Isabel tinha 2 notas de 

20 reais. Com quanto Isabel ficou?    
                                 
A)(   ) 16 reais.                  B)  (   ) 14 reais.                C)  (   )  15reais                   .D)  (   ) 13 reais. 
 
3) Resolvendo a expressão numérica 7 x 2 – 6 + 5 , encontraremos o resultado igual a: 

A) (    ) 21                         B) (    ) 13                          C) (     ) 11                              D) (     ) 0 
 
4) 3) Resolvendo a expressão numérica 18 – 3 : 3 + 7 x 3 – 2 , encontraremos o resultado igual a: 
A) (    ) 36                         B) (    ) 20                          C) (     ) 12                             D) (     ) 35 
 
5) Considere as eguintes expressões: 
I) 10 : 5 + 5 = 7                                                 III) 6 x 3 – 2 x 5 = 8     
II) 2 x 1 x 0 x 3 = 6                                           IV) 48 : 16 + 8 : 4 = 5  



 

Podemos afirmar que: 
a) (    )Todas estão certas 
b) (    )Todas estão erradas 
c) (    ) Somente a primeira está errada 
d) (    ) Somente a segunda está errada 

 
 
 

 



3º ROTEIRO DE ABRIL -GEOMETRIA - 6º ANO 

Medidas de Tempo 

Para medir o tempo durante o dia, utilizamos o relógio, que pode ser de ponteiros ou 

digital. Em geral, os relógios marcam as horas, os minutos e os segundos, sendo que: 

 
 1 ano = 360 dias 
 Um dia tem 24h. (1dia = 24h) 

 Uma hora tem 60 minutos. (1h = 60min) 

 Um minuto tem 60 segundos. (1min = 60s) 

 

Exemplo:  

1)Lendo as informações no encarte do DVD a que pretendo assistir, vi que o filme tem duração 
de 168 minutos. Coloquei o DVD às 13h30min. A que horas terminarei de assistir o filme? 

 

2 horas têm 120 minutos 

168 – 120 = 48 minutos 

O filme tem duração de 2 horas e 48 minutos. Como são 13h30min, temos:  

13h30min + 2h48min= 15h78min       

78 min = 1 hora + 18minutos   

15h78min= 15h + 1h + 18min = 16h 18min 

Portanto, o filme terminará às 16h18min. 

 

Atividades 

1)Em uma fábrica, certa máquina, produz 5 peças a cada 20 segundos. Quantas peças 

ele produz em 5 minutos?  

A) (    ) 12                          B) (    ) 24                        C) (    ) 75              D) (    ) 10 

 
2) Joana chegou ao consultório de seu dentista 15 minutos antes do horário marcado. Se 
o relógio da recepção marcava 9h35min, qual era o horário do compromisso de Joana? 
 
A)(    ) 10h                      B) (     ) 9h20min           C) (     ) 9h50min       D) (     ) 9h40min 
 
3) Paulo foi dormir às 22h15min e, na manhã seguinte, acordou às 7h20min. Durante 
quanto tempo Paulo dormiu, Já que ele acordou durante a noite?  
 

A)  (    ) 9h5min          B) (     ) 8h5min            C) (    ) 9h25min           D) (    ) 8h15min 
 
4) A duração de um jogo de futebol é de 90 min. Esse valor corresponde a: 
 
a)(    ) 1h30min             b) (    ) 1h20min                  c) (    ) 1hora           d) (    ) 2h30min   
 
5)190 segundos corresponde a:  
 

a) (    ) 2minutos        b) (    ) 3minutos       c) (    ) 2min e 10s          d) (    ) 3 minutos e 10 s 



 

Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 

Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 3º Matéria, substâncias e energia. (Professor Wiliam Rocha) 

NOME DO ALUNO_____________________________ 

 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, a matéria apresenta 
volume e massa. São exemplos de matéria: as árvores, as estrelas, o ar, uma cadeira, uma bicicleta 
etc. A matéria é formada a partir da combinação de elementos químicos (átomos), iguais ou 
diferentes, que são constituídos de partículas: prótons, elétrons e nêutrons. A combinação dessas 
três partículas forma os átomos, que ao se unirem por ligações químicas, constituem a diversidade 
de materiais que conhecemos. 
Diferença entre matéria, corpo e objeto: Uma parte limitada da matéria é um corpo. Quando um 

corpo recebe uma função específica passa a ser um objeto. 
Exemplo: 

 
 
Composição da matéria: Os diferentes tipos de materiais que existem são decorrentes das 

diferentes formas de organização dos átomos na matéria. A matéria pode se apresentar como uma 
substância ou uma mistura. 
Substâncias: As substâncias puras são formadas por apenas uma espécie química e, por isso, sua 

composição e propriedades são fixas. Esse tipo de matéria pode ser classificada como simples ou 
composta. Uma substância pura é simples quando é constituída de apenas um elemento químico 
(átomo), por exemplo, o oxigênio (O2) do ar que respiramos e o metal ferro (Fe). Quando pelo menos 
dois elementos se unem através de uma ligação química, caracteriza-se como uma substância 
composta, como a água (H2O) e o gás carbônico (CO2). 
Misturas: Quando as substâncias puras se unem, forma-se uma mistura, pois elas mantêm suas 
propriedades individuais. As misturas podem ser homogêneas e apresentar apenas uma fase, como 
o soro fisiológico (mistura de água e sal de cozinha), ou heterogêneas, em que mais de uma fase 
pode ser vista, como o leite (as partículas encontram-se suspensas no líquido). 
Propriedades da matéria: As propriedades da matéria englobam as características comuns a todos 

os materiais e as peculiaridades que os diferenciam. 
 

Propriedades Gerais da Matéria 

As propriedades gerais são aquelas que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. 

 Massa 

 Volume 

 Inércia 

 Impenetrabilidade 

 Divisibilidade 

 Compressibilidade 

 Elasticidade 

 Indestrutibilidade 

 Extensão 

 Descontinuidade 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação entre matéria e energia: A energia é utilizada para transformar ou movimentar a matéria. 
Portanto, aquilo que no universo não é classificado como matéria, trata-se de energia. São 
exemplos de energia: energia química, energia elétrica, energia térmica, energia nuclear e energia 
mecânica. A matéria se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso e pode sofrer 
uma transformação física ou química mediante uma energia aplicada. Uma transformação física 
da matéria ocorre quando há passagem de um estado físico para outro, pois não há mudança em 

sua composição. Por exemplo: se adicionarmos energia térmica a um cubo de gelo, o calor fará a 
água passar do estado sólido para o líquido. Uma transformação química da matéria faz com que 
duas substâncias reajam e formem um novo material. Isso ocorre através das reações químicas, 
com absorção ou liberação de energia. Por exemplo: dois gases, hidrogênio (H2) e oxigênio (O2), 
podem se unir e gerar a substância água (H2O). 
Para se entender melhor o texto acima, assista no You Tube o vídeo “Matéria, Substâncias e 
Misturas”, no endereço abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=RKlUP88kA4M  
 
Pesquise e responda as questões abaixo: 
 
Questão 1 
Identifique quais das propriedades a seguir NÃO é uma propriedade geral da matéria. 
 
a) Indestrutibilidade         b) Extensão       c) Combustibilidade      d) Divisibilidade 

 
Questão 2 

Um pedaço de isopor quando colocado na água fica na superfície, mas se jogarmos um pedaço 
de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade se deve a esse fenômeno? 
 
a) Impenetrabilidade      b) Densidade       c) Descontinuidade         d) Maleabilidade 
 
Questão 3 

Um material se diferencia do outro pelas suas propriedades específicas. Essas características que 
os definem são úteis para que possamos escolher um material. Por exemplo, quando vamos 
aquecer uma comida no micro-ondas é preferível utilizar um recipiente de vidro ao invés do 
plástico, pois o plástico quando aquecido pode liberar substâncias nocivas, como o bisfenol A 
(BPA). Qual o tipo de propriedade específica que foi identificada no texto? 

a) Propriedade física               b) Propriedade organoléptica        
c) Propriedade funcional         d) Propriedade química 

Propriedades Específicas da Matéria 

As propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria e, por isso, pode ser 
vista como uma diferença das demais. 

  Químicas Físicas 

 Combustível 

 Oxidante 

 Corrosivo 

 Explosivo 

 Ponto de fusão 

 Ponto de ebulição 

 Solubilidade 

 Magnetismo 

Organolépticas Funcionais 

 Cor 

 Sabor 

 Odor 

 Textura 

 Ácidos 

 Bases 

 Sais 

 Óxidos 

https://www.todamateria.com.br/energia/
https://www.youtube.com/watch?v=RKlUP88kA4M


 
 
 
Questão 4 

Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água cria-se um sistema: 

a) homogêneo e duas fases.                      b) homogêneo e uma fase. 
 
c) heterogêneo e uma fase.                        d) heterogêneo e duas fases. 
 
Questão 5 

Os materiais, água (I), vinagre (II) e azeite (III) são adicionados em dois recipientes na ordem a 
seguir. 

Recipiente A: I, II e III 
Recipiente B: I, III e II 
O número de fases nos recipientes A e B são, respectivamente: 

a) 1 e 2                 b) 3 e 2                   c) 2 e 3                   d) 3 e 3 
 
Questão 6 

Analise as afirmativas a seguir. 

I. O leite é uma substância pura. 
II. O gás carbônico e o oxigênio formam uma mistura homogênea. 
III. O aço é uma mistura homogênea. 
IV. O álcool etílico 96 ºGL é uma substância pura. 
Estão corretas as afirmativas: 

a) I e IV.                 b) II e IV.                c) I e II.                 d) II e III. 
 
Questão 7 

Relacione corretamente a mistura (coluna 1) com o número de fases (coluna 2). 

Coluna 1 Coluna 2 

I. Água, acetona, granito, areia e gelo a. monofásica 

II. Água, etanol e limalha de ferro b. bifásica 

III. Água, sal e açúcar c. trifásica 

IV. Água, sal, gelo e areia d. tetrafásica 

Os correspondentes corretos são: 

a) I.b, II.a, III.c, IV.d                            b) I.d, II.b, III.a, IV.c 
 
c) I.c, II.d, III.b, IV.a                            d) I.a, II.c, III.d, IV.b 
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 TEMA: CÓDIGO HAMURABI 
 
 

 
 

Hamurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C., 

foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica dos Amoritas e o fundador do 1º 

Império Babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os 

sumérios e os semitas e conduzindo a Babilônia ao máximo esplendor.  

Seu nome permanece diretamente ligado a um dos mais importantes códigos 

jurídicos da antiguidade: o Código de Hamurabi.  

Pouco depois de ascender ao trono, o jovem soberano deu início à fusão de 

semitas e sumérios em uma unidade política e civil, imposta não só pelas armas, 

mas também pela ação administrativa e pacificadora, desta forma conquistando, 

através de acordos e guerras, quase toda Mesopotâmia.  

Como legislador consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e 

estendeu o direito e a lei a todos os súditos.  

Como administrador, cercou a capital com muralhas, restaurou os templos mais 

importantes e instituiu impostos e tributos em benefício das obras públicas, 

retificou o leito do rio Eufrates, construiu novos e manteve antigos canais de 

irrigação e navegação, dando impulso à agricultura e o comércio na planície 

mesopotâmica. Aos povos conquistados, permitiu o culto da religião local, 

enquanto reconstruía suas cidades e adornava seus templos. Inseriu a noção de 

direito e comandou o território sob o seu poder. Foi o autor de um famoso código 

penal, o mais antigo da história, que leva seu nome.  



O Código de Hamurabi estabelecia regras de vida e de propriedade, estendendo 

a lei a todos os súditos do império. Seu texto contendo 282 princípios foi 

reencontrado em Susa (1901-1902), por uma delegação francesa na Pérsia, sob 

a direção de Jacques de Morgan, sob as ruínas da acrópole de Susa, e 

transportado para o Museu do Louvre, Paris.  

Consiste de um monumento em forma de cone talhado em rocha de diorito, em 

pedra negra de 2,25m de altura, 1,60m de circunferência na parte superior e 

1,90m de base. A superfície está coberta por um denso texto que se dispõem 46 

colunas de escrita cuneiforme acádica.  

No alto do monumento, Hamurabi recebe de Shamash, deus dos oráculos, as 

leis da equidade da justiça, dispostas em 46 colunas de 3.600 linhas. Nele estão 

codificadas as leis de seu tempo, de um reino de cidades unificadas, um 

agrupamento de disposições casuísticas, de ordem civil, penal e administrativa. 

Determinava penas para as infrações, baseadas na lei de talião: olho por olho, 

dente por dente, sangue por sangue, carne por carne e da ordália (julgamento 

divino).  

 

Algumas leis que constam no Código de Hamurabi:  

 

“1 – Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não 

puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte, …  

 

14 – Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser condenado 

à morte, … 

  

21 – Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente 

do local do arrombamento e ser enterrado, … 

  

48 – Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os 

grãos ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d’água, naquele 

ano a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua 

tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano, … 

 

129 – Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, 

ambos devem ser amarrados e jogados dentro d’ água, mas o marido pode 

perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa a seus escravos, …  

 

138 – Se um homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, ele deve 

dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa 

de seu pai, e deixá-la partir... 

  

194 – Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos desta 

ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra 

criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma outra criança sem 



o consentimento do pai e da mãe. O castigo desta mulher será ter os seus seios 

cortados”  

 

 

 

Vamos Exercitar: 

 

 

 
Referência: "Código de Hamurabi" em Só História. Virtuous Tecnologia da 

Informação, 2009-2020. Consultado em 22/05/2020 às 15:32. Disponível na 

Internet em http://www.sohistoria.com.br/biografias/hammurabi/ 



Nome: 
GEOGRAFIA/ 6ª série 
 

O TRABALHO, AS TÉCNICAS E AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS E DO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO  

Trabalho: É toda atividade realizada pela ação humana, com finalidade de suprir as 

necessidades. É por meio do trabalho que o ser humano vem, historicamente, se 

relacionando com a natureza e transformando as paisagens. 

Técnica: Consiste em aplicar o conhecimento no modo de trabalho com a criação de 

ferramentas e outros instrumentos para facilitar e aperfeiçoar a realização de um trabalho. 

Por volta de 200 mil anos atrás, no final do período Paleolítico, o ser humano passou a 

aprimorar novas técnicas, ampliando sua defesa e se adaptando aos lugares.  

Há cerca de 11mil anos, no início do período Neolítico, o ser humano passou a organizar 

em comunidades e desenvolver técnicas favorecendo a agricultura, a criação de animais, 

ampliando a produção de alimentos e criando novas atividades. 

A sociedade atual é marcada pelo elevado nível tecnológico empregado no 

desenvolvimento dos mais diferentes produtos. A criação de máquinas e equipamentos 

modernos promoveu o aumento da produção nas industrias, a substituição de imensas 

áreas de florestas por lavouras e pastagens, o crescimento das cidades, além de dinamizar 

as relações entre as pessoas. 

Em cada momento histórico, o trabalho vai se tornando cada vez mais complexo, exigindo 

mudanças correspondentes às inovações. 

O trabalho de qualquer natureza é honroso, útil e necessário a toda a sociedade. 

   Exemplos de técnicas e transformação das paisagens  

              

Responda:                                             

1) Qual a importância do trabalho para as pessoas? 

2) Cite algumas técnicas que facilitam o nosso dia a dia. 
3) O trabalho está presente nos objetos que compramos e nos serviços que utilizamos. 

Você concorda com essa afirmação? 
4)  Faça uma pesquisa das evoluções técnicas usadas na atualidade: na construção civil, 

na criação de animais e evolução da pecuária, na agricultura e evolução das técnicas 
de plantio. 



INGLÊS 

( 3º Roteiro do mês de Abril- 1º e 2º aula) 

Questão 1- Complete as imagens abaixo com os possessive adjectives. Veja a 

tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

          

 

 

 

Questão 2 – Agora vamos conhecer os membros da família? Observe abaixo 

aos nomes dos membros da família em inglês e a sua tradução. 

a) Father- pai                      h) aunt - tia 
b) mother- mãe    i) daughter -filha    
c) sister – irmã    j) son-  filho   
d) brother- irmão    k) husband- esposo 
e) grandfather – avô    l) wife - esposa              
f) grandmother- avó    m) niece - sobrinha 
g) uncle- tio     n) nephew - sobrinho 
 



Questão 3 – Encontre os nomes abaixo na cruzadinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4 – Agora eu quero conhecer sua família. Desenhe no espaço abaixo 

e pinte bem bonito. Não esqueça de colocar os nomes em inglês. 

 



Nome:________________________________________________________ 6º ano 

Educação Física (Roteiro 3 – Abril) 

JOGOS OLÍMPICOS 

     OS JOGOS OLÍMPICOS têm esse nome porque se referem a uma cidade da Antiga 
Grécia chamada de Olímpia, na qual era praticado jogos esportivos nos momentos de 

trégua entre uma guerra e outra. Tal prática também estava associada a rituais 
religiosos. 
     As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países 
com a finalidade estimular a competição saudável entre os povos. Um evento grandioso, 
realizado a cada quatro anos desde sua criação, os Jogos Olímpicos simbolizam a 

unificação de diferentes raças, cores e etnias. Todos os povos unidos pela paixão ao 
esporte, este é o significado da bandeira símbolo dos jogos, criada pelo francês Pierre 
de Frédy, composta por cinco arcos entrelaçados, cada qual representando um 
continente. O símbolo olímpico mais conhecido, os anéis olímpicos, é composto por 
cinco anéis entrelaçados representando a união dos cinco continentes habitados 
(considerando as Américas do Norte e do Sul como um continente único), Europa, Ásia, 
Oceania e África. A versão colorida dos anéis, azul, amarelo, preto, verde e vermelho 
sobre um fundo branco, forma a bandeira olímpica. As cores foram escolhidas porque 
cada nação tinha pelo menos uma delas em sua bandeira nacional. A bandeira foi 
adotada em 1914, mas foi hasteada pela primeira vez apenas em 1920 nos Jogos 
Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde então, é hasteada em cada celebração dos 
Jogos e em ações relacionadas ao COI. 

 

 

 

 
     A Tocha Olímpica, um dos principais símbolo dos jogos olímpicos, é desenvolvida 

a cada edição do evento com base nas características do país onde os jogos devem 
acontecer. Além disso, a tocha é carregada de significados que remetem à Grécia 
Antiga, onde as Olimpíadas tiveram sua origem. 
     O fogo, que é ateado na pira olímpica no palco de abertura dos jogos, é aceso 100 
dias antes do começo da competição, em Olímpia, na Grécia, a partir da luz solar. Antes 
de embarcar para a cidade-sede, a tocha acesa passa por algumas cidades gregas e 
outras localidades no país que receberá os jogos. 

 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/10/jogos-olimpicos.png


     O revezamento da tocha, que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos, é a 
representação de uma lenda grega. Nessa lenda, Prometheus (um titã defensor da 
humanidade) teria roubado o fogo, que representa a divindade e a sabedoria dos 
deuses, de Zeus e entregado aos seres humanos. 

 

Agora responda: 

1 – Por que é dado o nome de Jogos Olímpicos para esse evento? 

_____________________________________________________________________ 

2 – A Bandeira é um símbolo representado por cinco anéis, o que significa cada elo e 
suas cores? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3 –A tocha Olímpica é outro símbolo das Olimpíadas, qual a importância dela na lenda 
grega? 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

3º Roteiro de Arte – Abril de 2021 

Música: Famílias dos instrumentos musicais 

     Os instrumentos musicais são organizados em grupos, que são conhecidos como famílias. As 

principais famílias de instrumentos são: cordas, madeiras, metais e percussão. Cada famílias tem as 

próprias características.  

     Nas cordas, os músicos produzem o som ao passarem um arco pelas cordas ou mesmo ao 

dedilharem as mesmas. Nas madeiras e metais, os sons são produzidos pelo sopro dos músicos. Os 

instrumentos de percussão os músicos obtém o som ao percutirem ou agitá-los.   

Família de cordas: é formada por violinos, violas, violoncelos, violões, guitarras, contrabaixos, 

cavaquinhos, entre outros. O piano e o cravo, apesar de serem instrumentos de teclas, também se 

encaixam na família de cordas, pois cada tecla aciona um mecanismo que é ligado a uma corda, e 

essa corda emite o som.  

Família de madeiras: os instrumentos desse grupo são flautas, flautins ou piccolos, oboés, clarinetes, 

clarones, saxofones e fagotes.  

Família de metais: e formada por trompas, trompetes, trombones, bombardinos e tubas.  

Família de percussão: é um grupo grande formado por tímpanos, tambor, bumbo, caixa, xilofone, 

triângulo, pratos e carrilhão, pandeiro, atabaque, timba, bateria, e vários outros.  

 

Atividade 

Encontre no caça-palavras abaixo os instrumentos musicais, circule, e, depois, separe-os na tabela.  

 



VIOLINO – HARPA – FLAUTA TRANSVERSAL – PRATOS – VIOLONCELO – TRIÂNGULO 
 

XILOFONE – TROMPA – OBOÉ – TROMPETE – VIOLÃO – CAIXA 

 

         Cordas  

        Madeiras  

          Metais  

       Percussão  

 


