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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 6º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 
Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários são 

suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente 

para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades em a colaboração ou 

supervisão de um adulto. 

 
  

 

 



LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

LEIA O TEXTO ABAIXO. Em seguida responda as questões propostas. 
 
TEXTO I  
 

 
 
 
Questão 1 – O gênero textual o qual você acabou de ler é: 
 
(   ) uma entrevista.            (   ) uma história em quadrinhos. 
(   ) uma fábula.                  (   ) uma notícia. 
 
Questão 2 – O texto se utiliza: 
 
(   ) Somente da linguagem verbal. 
(   ) Somente da linguagem não-verbal. 
(   ) Da linguagem mista( verbal e não-verbal). 
 
Questão 3 - Quem escreveu o texto? 
 
(   ) A revista do Cebolinha.     (   ) O Jornal Globo.     (   ) Maurício de Sousa. 
 
Questão 4 - Como o texto está organizado? 
 
(   ) Em parágrafos.         (   ) Em versos e estrofes.         (   ) Em quadrinhos. 
 
Questão 5 – Em que meio de comunicação o texto foi publicado? 
 
(   ) Jornal             (   ) Revista             (   ) Site             (   ) Livro 



Questão 6 – Em que ano foi publicado? 
 
(   ) 2019         (   ) 1999         (   ) 1993         (   )2000 
 
Questão 7 - Quem são os personagens? 
 
(   ) Cascão e Cebolinha.         (   ) Horácio e seu brinquedo. 
(   ) Horácio e seu amigo.        (   ) Cebolinha e Horácio. 
 
Questão 8 – Qual o conteúdo da conversa de Horácio com seu amigo? 
 
Questão 9 - Horácio concorda com a opinião do amigo? Explique. 
 
Questão 10 - Horácio ajuda o amigo quando: 
 
(   ) tropeça e cai no chão. (   ) tropeça e quase cai no 

buraco. 
(   ) tropeça e cai na mata. 

 
Questão 11 - O amigo percebe a ajuda que recebe de Horácio? Explique. 
 
Questão 12 – Você concorda com a opinião do amigo de Horácio quando diz que ser generoso e 
bonzinho não vale a pena? Explique. 
 
Questão 13 – A palavra extinguir significa: 

(  ) aparecer        (   ) crescer        (   ) acabar       (   ) remover 

 

TEXTO II 

Você gosta de assistir televisão? Provavelmente sim. Essa atividade vai levar você a refletir sobre 
esse meio de comunicação. A partir do texto que você lerá e das questões propostas, você 
poderá refletir se a televisão é tão atraente quanto parece. 
 
Questão 1 – Leia atentamente o texto e responda às questões a seguir. 

Televisão 
 

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser 
incomodados, mandam as crianças ir assistir televisão. O que eu gosto mais na televisão são os 
desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente 
imitando gente, como nas telenovelas. 

Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo ser criança. Em vez de ficar 
olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. 

Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma 
porque ninguém pode comer uma imagem. 

Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos. 

Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. 

a) Sobre qual meio de comunicação o texto fala? 

b) Explique, com suas palavras e de acordo com o que você entendeu do texto, a conclusão do 
autor: “a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela”. 



c) Explique, com suas palavras, por que os doces que aparecem na TV não têm gosto? 
 
d) Na frase “Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos” a 
palavra destacada (esses) se refere a: 
 
(  ) Mãe (  ) Dia (  ) Doces (  ) Gostosos 
 
e) Há um trecho em que percebemos que o narrador é uma criança. Assinale a alternativa que 
comprova isso. 
 
(  ) “Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas 
telenovelas.” 
(  ) “Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade...” 
(  ) “Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão.” 
(  ) “Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma...” 

 

GRAMÁTICA 

PRESTE ATENÇÃO! 

Pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes ( substantivos). 

Pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele / ela / você, nós, vós, eles / elas / vocês. 

 

Questão 1 - Complete o texto utilizando os pronomes pessoais do caso reto. Mas cuidado pois 

nem todos irão encaixar. 

 

 

 

 

 

 Mafalda e seu pai decidiram planta uma pequenina semente. ____ foram até o quintal 

preparam tudo. Enquanto ____ explicava, ____ ficava cada vez mais ansiosa, compenetrada. Até 

que para sua tristeza e decepção seu pai contou-lhe o que aconteceria no final. 

Será que se _____ estivéssemos no lugar da Mafalda agiríamos da mesma maneira? 

______ não sei responder!! E você, como iria reagir? 

 

Questão 2 - Substitua as palavras destacadas por pronomes. Veja o modelo. 

                     Os alunos querem estudar.  

                               Eles querem estudar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Eu e Rodrigo fomos estudar. 

b) Você e sua amiga foram para a escola. 

c) Os médicos estão trabalhando muito. 

d) Neymar é um ótimo jogado. 

EU – TU – ELE - ELA – NÓS- VÓS – ELES - ELAS 



Questão 3 – Preencha a tabela de acordo com o que se pede: 

Palavras 
Total de 
sílabas 

Sílaba 
tônica 

Classificação 
quanto ao nº de 

sílaba 

Classificação 
quanto à sílaba 

tônica 

Ge/ne/ro/so 4 ro Polissílaba Paroxítona 

Aproveitam     

Espécies     

Você     

Nós     

Viver     

Trágico     

Gênero     

 

Questão 4 – Complete as palavras com: 

a) s, ss, ç, sc: 

cre___er 

pá___aro 

pai___agem 

gira___ol 

de___er 

pa___oca 

po___o 

va___oura 

a___ougue 

pa___ageiro 

ca___ar 

paí___ 

e___cola 

___alada  

 

b) s, z  

ca___a 

a___edo 

a___arado 

ca___amento 

a___ar 

ca___ebre 

a___a 

ca___ulo 

ca___al 

talve___ 

inglê___ 

tra___er 

triste___a 

atrá___ 

 

c) x, ch  

___ave 

___adrez 

___erife 

___aveiro 

ca___orro 

en___ente 

___ifre 

___ícara 

___u___u 

___arge 

___uvisco 

___ulé 

ma___i___e 

bru___a

 

d) g, j 

___iló 

__en___ibre 

___elo 

can___ica 

berin___a 

___irafa 

___elado 

pa___é 

___uramento 

___ure 

reló___io 

bei___o 

su___eito 

___urado 



TEORIA DA MATEMÁTICA 

MÚLTIPLOS E DIVISORES 

Sequência dos múltiplos de um número 

 

Paulo nasceu em 1994. 

No ano 2054 ele completará 60 anos. 

Ele esteve imaginando: 

● O que estará acontecendo nesse ano? 

● Haverá eleições para presidente do Brasil? 

● Haverá Olimpíadas? 

Vamos usar a Matemática para ajudar o Paulo a encontrar as respostas para essas questões. 

Antes, acompanhe o texto: 

 

Ela é obtida multiplicando-se os números naturais por 7. 
 
 

 

 

 

 

 

A sequência dos múltiplos 

naturais de 7 é infinita. 

 

 

● Como saber se um número é múltiplo de outro? 

Veja o exemplo: 

Para saber se 805 é múltiplo de 7, basta verificar se existe um número natural que multiplicado 

por 7 dê 805. 

 

                                                                  Descobrimos que 115 . 7 = 805.  
                                                                 Então 805 é múltiplo de 7. 

 



 

Da mesma forma, podemos verificar que 1035 não é múltiplo de 7, pois 1035 : 7 não é uma 

divisão exata. 

  

Observe que se o resto é 6, basta subtrair 6 do dividendo para que a divisão fique exata. 

Então, 1029 (que é 1035 - 6) é múltiplo de 7. 

E se 1029 é múltiplo de 7, então 1029 + 7, que é 1 036, é múltiplo de 7. E assim por diante. 

Mas vamos voltar ao Paulo. 

Atualmente, as eleições para presidente do Brasil acontecem de 4 em 4 anos. No entanto, os 

anos em que acontecem as eleições não são múltiplos de 4. Veja: 

 ● Houve eleições para presidente em 2010. As próximas serão em 2 014. 

 

Para saber se em 2054 haverá eleições para presidente, faremos: 

 

Sim! Se a legislação não mudar, em 2054 os brasileiros elegerão seu presidente. 

 

 

FATORES OU DIVISORES DE UM NÚMERO NATURAL 

 

Por que fator? 



Vamos escrever 24 como produto de dois números naturais. Temos as seguintes possibilidades: 

 

Observe que 24 possui 8 fatores ou divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 

Veja outros exemplos: 

1)  Divisores ou fatores de 15: 1, 3, 5, 15 
 
15 = 1 . 15 
15 = 3 . 5 
 
2)  Divisores ou fatores de 33: 1, 3, 11, 33 
 
33 = 1 . 33 
33 = 3 . 11 
 
3)  Divisores ou fatores de 17: 1, 17 
 
17 = 1 . 17 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Escreva: 

a) a sequência dos múltiplos de 6; 

b) a sequência dos múltiplos de 11; 

c) a sequência dos múltiplos de 1; 

d) a sequência dos múltiplos de 0. 

 

2. Determine: 

a) os múltiplos de 3 menores que 10; 

b) os múltiplos de 7 maiores que 40; 

c) os múltiplos de 5 maiores que 10 e menores que 40; 

d) os múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 30. 

 

3. Responda usando apenas os números do quadro: 
 

 

 

a) Qual é divisor de 32? 

b) 5 é divisor de qual número? 

c) 7 é divisor de dois números. Quais são? 

d) Quais são os dois divisores de 12? 

 



4. Paulo, Leo e Rui estão contando de 3 em 3. Quem dirá 174? 

 

5. No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3180 cadernos 

que estão no estoque. O gerente pretende fazer pacotes com a mesma quantidade de cadernos 

sem que sobrem cadernos. É possível que cada pacote contenha:  

(   ) 2 cadernos? 

(   ) 3 cadernos? 

(   ) 4 cadernos? 

(   ) 5 cadernos? 

(   ) 6 cadernos? 

(   ) 7 cadernos? 

(   ) 9 cadernos? 

(   ) 10 cadernos? 

 

6. Classifique em Verdadeiro(V) ou Falso (F): 

(   ) 30 é divisível por 6 

(   ) 70 é divisível por 23 

(   ) 16 é divisível por 3 

(   ) 64 é divisível por 16 

(   ) 168 é múltiplo de 4 

(   ) 2.079 é múltiplo de 3 

(   ) 672 é múltiplo de 10 

(   ) 2.640 é múltiplo de 21 

 

CRÍTERIOS DE DIVISIBILIDADE 

Economizando cálculos 

 

 DIVISIBILIDADE POR 2, 5 E 10 

Uma indústria de materiais plásticos produziu 1 359 478 bolinhas coloridas e pretende dividir 

igualmente essa quantidade entre duas filiais, para que elas vendam o produto. Mas será que o 

número 1 359 478 é divisível por 2? 



Para saber, não precisamos efetuar a divisão. É só olhar para o algarismo das unidades do 

número. 

Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., ou seja, são os números pares. Como 1 

359 478 termina em 8, ele é um número par. Daí, é divisível por 2, e a indústria poderá dividir a 

quantidade de caixas entre suas duas filiais. 

 

 

 

 

  

 

 

 

O algarismo das unidades de um número também nos informa se ele é divisível por 5 e se ele é 

divisível por 10. 

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ... 

Múltiplos de 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ... 

 

EXERCÍCIOS 

7. Quando um número é divisível por 5?  

 

8. Quando um número é divisível por 10?  

 

9. Todo número divisível por 10 é divisível por 5?  

 

10. O que há de comum entre: 

• os números divisíveis por 2; 

• os números divisíveis por 5; 

• os números divisíveis por 10?  

 

11. A soma de dois números ímpares quaisquer é sempre divisível por 2? E o produto?  

 

 

 



 DIVISIBILIDADE POR 4 E POR 8 

É fácil perceber que 100 é divisível por 4, pois 100 = 25 . 4. 

Da mesma forma, 200, 300, 400, 1 700, 95 500, enfim, os números terminados em 00 (dois zeros) 

são divisíveis por 4, pois: 

 

Conhecendo esse fato podemos descobrir se um número qualquer é divisível por 4. Acompanhe: 

● 5 632 é divisível por 4? 
 
5 632 = 5 600 + 32 
5 600 termina em dois zeros: é divisível por 4. 
Como 32 também é divisível por 4, concluímos que 5 632 é divisível por 4. 
 
● 19 326 é divisível por 4? 
 
19 326 = 19 300 +  26 
19 300 é divisível por 4, mas 26 não é. Então, 19 326 não é divisível por 4. 
 
 

 
 

Será que 1 000 é divisível por 8? 
 

 
 

Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos seus 

três últimos algarismos da direita é divisível por 8. 

 

 

 

 

 

 



 DIVISIBILIDADE POR 3 E POR 9 

 

 

Veja alguns números divisíveis por 3: 

 

 

Usando esse critério podemos saber, sem efetuar divisões, que: 

● 5 489 não é divisível por 3, pois 5 + 4 + 8 + 9 = 26 e 26 não é divisível por 3. 

● 777 777 é divisível por 3, pois 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 e 42 é divisível por 3, porque 4 + 2 = 6. 

 
De forma semelhante podemos saber se um número é divisível por 9. 

 
● 738 é divisível por 9, pois 7 + 3 + 8 = 18 e 18 é divisível por 9. 

● 543 701 não é divisível por 9, pois 5 + 4 + 3 + 7 + 0 + 1 = 20 e 20 não é divisível por 9. 

 

EXERCÍCIOS 

12. Descubra mentalmente: 

• o menor número de três algarismos divisível por 3; 

• o menor número de três algarismos divisível por 9. 

 

13. Pense e responda: 

• Todo múltiplo de 9 é também múltiplo de 3?  



 DIVISIBILIDADE POR 6 

Observe a sequência dos múltiplos de 3: 

 

Circulamos nessa sequência os números que também são múltiplos de 2. 

Obtivemos a sequência dos múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... 

Os múltiplos de 6 são múltiplos de 2 e de 3 simultaneamente, ou seja: 

 

Acompanhe: 

● 1 530 é divisível por 6, pois é divisível por 2 (é par) e é divisível por 3 (1 + 5 + 3 + 0 = 9). 

● 73 066 não é divisível por 6, pois, embora seja par, não é divisível por 3 (7 + 3 + 0 + 6 + 6 = 22, 

que não é divisível por 3). 

 

EXERCÍCIOS 

14. Considere os números: 

 

Desses números, indique aqueles que são: 
 
a) divisíveis por 2; 

b) divisíveis por 5; 

c) divisíveis por 10; 

d) divisíveis por 100; 

e) divisíveis por 5 e não por 2. 

 
15. Considere os números: 

 

 
 

a) Quais são os números divisíveis por 2? 

b) Quais são os números divisíveis por 3? 

c) Quais são os números divisíveis por 2 e 3? 

d) Os números divisíveis por 2 e 3 são divisíveis por 6? 

 

16. Um número é composto de três algarismos. O algarismo das unidades é 2 e o das centenas é 

5. Determine os possíveis valores do algarismo das dezenas para que esse número seja divisível 

por 3. 

 



NÚMEROS PRIMOS 

Existem números que têm exatamente dois divisores: a unidade e o próprio número. Como o 

número 13 e o 17, por exemplo. Esses números são chamados de números primos. 

Veja a seguir os números primos até 30: 

 

 

O número 1 não é primo, pois possui somente um divisor. 

Responda : 

 O número 2 é o único número primo que é par. Você sabe explicar por quê? 

 Descubra, os números primos de 30 a 50. 

 Decomposição em fatores primos 

Sabe-se que: 

● há infinitos números primos; 

●todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito como produto de números primos. 

 

 

Comecemos com o número 30. 

30 = 2 . 15 

30 = 2 . 3 . 5 

 

 

Na forma fatorada prima de 30, encontramos os seus divisores: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 

Veja como é: 

 



Não esqueça o 1, que é divisor de todo número natural! 

Vamos fazer o mesmo com o número 45: 

 

Para decompor números maiores, em que é mais difícil descobrir os fatores primos que os 

formam, existe um processo prático. Vamos apresentá-lo por meio de exemplos. 

Decompor 540 em fatores primos. 

Procuramos o primeiro número primo pelo qual o número a ser decomposto é divisível. Neste 

exemplo é o 2. 

 

Não é mais possível dividir por 3. O número primo que divide 5 é o próprio 5. 

Fazemos 5 : 5 = 1, e terminou o processo. A coluna da direita apresenta os fatores primos de 540. 

 

Decompor 1 323 em fatores primos. 

O primeiro número primo que divide 1 323 é 3. 

 

Terminou o processo. 

 



Tomamos os números primos em ordem crescente por uma questão de organização. Nada 

impede que se inicie o processo dividindo 1 323 por 7 e depois por 3. 

 

EXERCÍCIOS 

 

17. Explique com suas palavras o que é um 

número primo. 

 

18. Quando sabemos que um número é 

composto? 

 

19. Explique por que: 

a) 37 é um número primo. 

b) 25 não é um número primo. 

c) 1 não é um número primo. 

d) Zero não é um número primo. 

 

20. Quais destes números são primos? 

 

 

 

 

21. Observe o quadro e responda: 

 

a) Nesse quadro existe algum número 

primo? 

b) Por que não existe número primo 

terminado em 5, formado por mais de 

um algarismo? 

 

 

22. Decomponha em fatores primos os 

números: 

 

 

 
 
SUGESTÃO DE LINKS:  
https://youtu.be/rxRN-I22i2o 
https://youtu.be/LwRBFsVolBw 
https://youtu.be/LwRBFsVolBw 

 

 

 

 

https://youtu.be/rxRN-I22i2o
https://youtu.be/LwRBFsVolBw


GEOMETRIA 

TRIÂNGULOS 

 

1) Classifique os triângulos quanto aos seus lados: 
 

 
  

 
   

 

 

 

 

 

 



2) Classifique os triângulos quanto aos seus ângulos: 
 

  
 

  

 

QUADRILÁTEROS 

Classificação: 

 

 

 

 



3) Observe o diagrama e escreva V ou F nas afirmativas a seguir: 
 

 
 

(   ) Todo quadrado é paralelogramo. 

(   ) Todo quadrado é losango.  

(   ) Todo losango é quadrado.  

(   ) Todo quadrado é losango e retângulo ao mesmo tempo. 

(   ) Todo quadrilátero é paralelogramo.  

(   ) O trapézio isósceles possui os lados não paralelos congruentes.  

(   ) O trapézio retângulo possui quatro ângulos retos.  

(   ) O trapézio escaleno possui os quatro lados não-congruentes.  

(   ) Paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos.  

 

4) Escreva o nome de alguns objetos ou imagens que lembram quadriláteros. 
 

5) Observe a representação de um campo de futebol. 
 

 
 

a) Quantos quadriláteros podem ser identificados em um campo de futebol? 
 

b) Como podem ser classificados esses quadriláteros? 
 

 

 

 

 



POLIEDROS E NÃO POLIEDROS 

 

POLI= muitas  EDROS = faces 

Observe os seguintes sólidos geométricos com atenção. 

 

 

Se reparares, podemos dividi-los em dois grupos: 

 

                              Poliedros                                          Não poliedros                            

Poliedros: sólidos limitados apenas por superfícies planas, que se chamam faces. (Em qualquer 

posição o sólido “não rola”) 

Não poliedros: sólidos limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. (Em 

alguma posição o sólido “rola”) 

 

6) Nos sólidos geométricos que se seguem, identifique quais são os poliedros e os não 
poliedros, organizando-os por suas letras na tabela abaixo: 

 

POLIEDROS NÃO POLIEDROS 

  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_k14rFr218DA/TKTeaBcOr0I/AAAAAAAAACU/34Q36Z9ERVI/s1600/solidos+geometricos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_k14rFr218DA/TKTjGs7PBNI/AAAAAAAAACg/dSGu8-oL1C4/s1600/poli+e+nao+poli.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_k14rFr218DA/TKUN_PT-OPI/AAAAAAAAAC8/QhKusC_BRNw/s1600/solidos_geometr.jpg


7) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. 
Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

   

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 

Elementos de um poliedro 

Todo poliedro possui os seguintes elementos CUBO 

Arestas: são o resultado do encontro entre duas 
faces que formam uma linha, essa linha é 
chamada de aresta 
 
Vértices: são os pontos de encontro das arestas. 
Esse ponto é chamado de vértice 
 
Faces: são as superfícies planas que constituem 
o sólido geométrico 

 

CUBO possui: 
6 faces 

12 arestas 
8 vértices 

 

 

Agora é a sua vez: 

8) Observe os sólidos geométricos e em seguida responda:  

A)                                       B)                                   C)                           D)                                     

                                                     

                                        

Nome: 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

 

Nome: 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

 

Nome: 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

 

Nome: 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 



9) Observe as figuras geométricas abaixo e responda às questões: 

 

a) Quantos vértices tem a figura 2? 

b) Quantas arestas tem a figura 1? 

c) As figuras geométricas acima são poliedros ou não poliedros? 

d) Na figura 1, quantas arestas formam o vértice A? 
 
 

10) Faça a contagem e complete a tabela: 

 

 

11) Carlos está participando de um jogo no qual precisa escolher figuras tridimensionais cuja 

planificação seja composta de triângulos e/ou retângulos.  

 

As figuras que Carlos tem à sua disposição para escolher são as seguintes.  

Quais das figuras Carlos deverá escolher?  

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 



12) A caixa desenhada abaixo tem a forma de um paralelepípedo. Para ter uma ideia de seu 

tamanho, Paulo mediu três de suas arestas: a aresta AB mede 13cm, a aresta AD mede 6 cm e a 

aresta CG mede 4 cm.  

 

 

a) Quanto mede a aresta AE?  

b) Escreva o nome de todas as arestas dessa caixa que medem 13 cm. 

 

13) Desenhe as seguintes figuras indicando uma aresta, uma face e uma vértice em cada uma 

delas. 

a) Paralelepípedo 

b) Prisma 

c) Pirâmide 

 

SUGESTÃO DE LINKS: 

https://youtu.be/l2bbSC778Wc 

https://youtu.be/yXYooR_QZ3Y 

https://youtu.be/t_ZHCkhuUH4 

https://youtu.be/Oa6gM2IQRFk 

 

 

MATEARTE 

Vamos fazer um cartão? 

Mas não é um simples cartão, será um cartão pop up. 

Cartões pop-up são aqueles cartões postais com elementos tridimensionais que são revelados 

quando você abre um cartão. 

Lista de matérias necessário: 

 2 folha de sulfite ou de caderno 
 1 régua 
 Canetas 
 Lápis de cor 
 Cola 

 

Vamos começar!  

 

Pegue a folha de sulfite e dobre ao meio e depois corte. Você ficará 

com duas partes iguais e dobre-as ao meio, mas desta vez não 

corte! 

 

https://youtu.be/l2bbSC778Wc
https://youtu.be/yXYooR_QZ3Y
https://youtu.be/t_ZHCkhuUH4


Com uma das partes faça três quadrados sendo um de 4cm, outro de 3cm e o outro  de 2cm. 

Veja o exemplo na imagem. 

 

 
Agora corte apenas dois dos lado de cada quadrado. 

 

  
 

Dobre os quadrados para dentro do cartão, está parte é mais complicada no link tem uma aulinha 

ensinanda: https://youtu.be/_DEXzLIXg3Y 

 
 

Pegue a outra parte e cole uma na outra. Lembre-se que os cubos devem ficar para dentro. 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/_DEXzLIXg3Y


Veja como ficou. 

 
 

Pegue outra folha e desenhe coração, nuvem ou outros. E recorte, você irá precisar de três 

desenhos. 

 
 

 

Agora vamos colar nas faces dos cubos dentro do cartão. No meu eu fiz corações e escrevi a 

seguinte mensagem: #curteafamilia. 

 

 
 

Você pode decorar a seu gosto e claro, tire uma foto e escolha alguém para enviar a foto do 

cartão. 

 

 

CIÊNCIAS 

TRANSFORMAÇÕES DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 
 

 A Terra sofre processos naturais que fornecem pistas para ajudar os pesquisadores a 
entender a estrutura interna do planeta e a sua dinâmica, além de possibilitar a previsão de 
desastres naturais com antecedência suficiente para salvar vidas. 



 Formado há cerca de 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra tem as condições ideais para a 
vida e, a maneira como se formou e a posição que ocupa no Sistema Solar, entre outros fatores, 
produziram condições para o surgimento da vida tal como a conhecemos. 
 Entender o processo de surgimento e as transformações pelas quais a Terra passou nos 
possibilita compreender muitas de suas características. Conhecer o interior do planeta e a 
atmosfera que a envolve nos permite, por exemplo, estudar, entender, avaliar e prever fenômenos 
como erupções vulcânicas, tempestades e furacões. 
 
ATIVIDADES 
 
1. Se fosse possível fazer uma viagem ao centro da Terra, o que você acha que encontraria pelo 

caminho? 
 
2. Em sua opinião, o planeta Terra apresentava no início de sua formação as mesmas 

características que ele tem hoje? 
 

3. Como você descreveria o formato do nosso planeta? Que informações usou para responder a 
essa pergunta? 

 
4. Quais características o planeta Terra tem para que haja condições ideais de vida? 

 
5. Por que é importante conhecer os processos naturais do nosso planeta? 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DA TERRA 
 

Terra, com letra inicial maiúscula, é o nome do planeta onde vivemos e está situado no 

Sistema Solar. Mas a palavra “terra” também é usada para designar o solo, que é a camada mais 

superficial do planeta. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Cerca de 71% da sua 

superfície está coberta por água, embora a maior parte do material que compõe o planeta seja 

rochoso. 

A superfície de nosso planeta se modifica continuamente. Acredita-se que, no início de sua 

formação, a superfície da Terra era muito quente e contava com inúmeros vulcões em constante 

atividade. A temperatura elevada fazia com que a água permanecesse no estado gasoso na 

atmosfera. Com o tempo, a temperatura da Terra diminuiu, permitindo o acúmulo de água líquida 

em sua superfície e a formação dos oceanos. 

 

 



ATIVIDADES 
 
1. Qual a diferença entre usar letra maiúscula e minúscula na palavra “terra”? 

 
2. Que material é mais abundante no planeta Terra? 
 
3. Como a Terra era no início de sua formação? 
 
4. Assinale a alternativa correta. 

a) Os oceanos se originaram a partir das erupções vulcânicas. 
b) Os oceanos se originaram a partir do resfriamento do planeta. 
c) Os oceanos se originaram a partir da poeira cósmica. 
d) Os oceanos se originaram a partir de novas tecnologias. 
e) Os oceanos sempre existiram. 

 
5. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que possui água no estado líquido. Você concorda 

com essa afirmação? Justifique sua resposta. 
 
 

A ESTRUTURA DA TERRA 
 

Podemos dividir o planeta em três diferentes camadas: a crosta, o manto e o núcleo. 

Crosta terrestre: corresponde à fina camada da superfície terrestre, é composta por rochas 

sólidas constituídas por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. A espessura da crosta 

oceânica, que constitui o fundo dos mares e oceanos varia de 5 a 10 quilômetros. Já a espessura 

da crosta continental, parte que forma os continentes e onde se encontram as grandes cadeias 

montanhosas, pode ter entre 30 e 70 quilômetros.  

Manto: compreende a segunda camada e possui 2.900 quilômetros de profundidade. Ele 

apresenta temperaturas bastante elevadas e divide-se em duas partes: manto superior e manto 

inferior. É formado principalmente por rochas no estado sólido. 

Núcleo: essa parte da Terra é a mais intrigante, pois praticamente não existe conhecimento 

acerca dessa camada, no entanto, sabe-se que é formada por minérios como ferro e níquel. O 

núcleo se divide em núcleo interno, que é sólido e tem extensão de 2.250 km e 3.000ºC e 

núcleo externo, que é líquidoe sua extensão é de 1.220 km e atinge uma temperatura de 

aproximadamente 6.000ºC. 

 



ATIVIDADES 
 
1. Associe as colunas corretamente. 
 
(A) Crosta 
 

(   ) camada mais interna do planeta, formada por uma 
parte sólida e outra líquida. 
 

(B) Manto 
 

(   ) camada mais externa e fina do planeta, formada por 
rochas sólidas. 
 

(C) Núcleo 
 

(  ) camada intermediária do planeta, formada de material 
sólido. 

 
2. O planeta Terra é dividido em três camadas. Quais são elas? 

 
3. Entre as diferentes formas que compões a estrutura interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) 

pode(m) ser considerada(s) sólida(s): 
 
a) somente a crosta terrestre 
b) somente o manto 
c) somente o núcleo 
d) a crosta e o núcleo interno 
e) o manto externo e a crosta 

 
 
4. Sobre a estrutura interna da Terra, julgue as afirmativas a seguir: 

 
I. A crosta terrestre pode ser classificada em continental e oceânica. 
II. O núcleo externo encontra-se no estado líquido. 
III. O manto apresenta temperaturas relativamente baixas. 
IV. No núcleo interno encontra-se a maior temperatura 
 
Sobre as afirmações acima, é válido dizer que: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, III e VI estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) I e II estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
 

5. Identifique as camadas que formam a Terra. 
 

 



HISTÓRIA 

 
Primeiros habitantes da América 

Na década de 1930 foram descobertos artefatos de pedra perto da cidade de Clóvis, no 
estado do Novo México, nos Estados Unidos, evidências as quais eram de ocupação humana no 
continente de 12 mil anos atrás. Essas eram as mais antigas encontradas até então. A “Cultura 
Clóvis” era formada por povos caçadores que produziam ferramentas em pedras, com uma 
técnica complexa e possuíam traços físicos semelhantes aos das populações asiáticas. 

Desta forma, podemos constatar três teorias acerca da chegada do homem na América: 
Teoria Clóvis; Teoria da chegada pelo mar; Teoria das diversas ondas migratórias para a 
América. 

1ª hipótese: chegaram por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a 
Sibéria(Rússia) e o Alasca (Estados Unidos). Essa travessia teria acontecido quando o nível do 
mar baixou, levando a formação de um caminho de terra e gelo que ligava a américa a Ásia pelo 
norte.  

2ª hipótese: chegaram a América por mar, vindos da Oceania. E, depois de atravessar o Oceano 
Pacífico navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do 
continente americano. 

3ª hipótese: E de que parte deles vieram a pé, pelo Estreito de Bering e outra parte navegando 
pelo Pacífico. 

A terceira teoria é fortemente defendida pelo antropólogo e arqueólogo brasileiro Walter 
Neves, que defende que houve diversas ondas migratórias para a América, ocorridas em datas 
diferenciadas e compostas por grupos oriundos tanto da Ásia através do Estreito de Bering, 
quanto da Oceania. 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+do+provavel+caminho+dos+povoadores+da+américa. 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+do+provavel+caminho+dos+povoadores+da+américa


Em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves se 

surpreendeu ao descobrir que o fóssil que vinha estudando era 

o mais antigo de toda a América; tratava-se do crânio de uma 

mulher que viveu há cerca de 11500 anos. O cientista brasileiro 

batizou-a de Luzia (em homenagem a Lucy). Cientistas ingleses 

reconstituíram a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram 

que as suas feições se assemelhavam às dos nativos da África 

e da Austrália: olhos arredondados, nariz largo e queixo 

saliente. Observe as imagens. 

Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa 

(MG), Walter Neves descobriu também que as características 

cranianas do povo de Luzia também eram semelhantes ao dos 

africanos e australianos. Para ele, então, o povo de Luzia entrou na 

América antes dos grupos que deram origem aos indígenas atuais. 

Sendo assim, existiram dois grandes conjuntos de povoadores da 

América: um que entrou há 14 mil anos e outro há 11 mil anos (esse 

último deu origem aos povos indígenas do Brasil). 

Atualmente, já se reconhece sítios arqueológicos com datações 
confirmadas entre 15 mil e 25 mil anos atrás, como, por exemplo: 
 

 Sítios de Santa Eliana no Mato Grosso com 25 mil anos; 
 Sítios na Pensilvânia nos EUA com 17 mil anos; 
 Sitio em Old Crow no Canadá com 25 mil anos. 

 
A polêmica de Niéde Guidon:  
 

Segundo os estudos da arqueóloga franco-brasileira Niéde Guidon, os vestígios 
encontrados nesses sítios, como, por exemplo, acúmulo de carvões, conjunto de pedras 
queimadas, pinturas rupestres, entre outros, datam de pelo menos 48 mil anos, representando 
então os vestígios mais antigos da presença humana na América. Segundo Niéde Guidon, a 
ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 50 mil anos atrás. 

https://www.estudopratico.com.br/chegada-do-homem-na-america. 

ATIVIDADE 

1. Para os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da América. 
 

a) Explique a hipótese de nº1: 
 
b) Explique a hipótese de nº2: 

 
c) Qual das possibilidades você considera mais provável? Justifique. 

 
 
2. Analise as sentenças e complete com V (verdadeiro) ou F (falso). 

(   ) O Brasil encontrado pelos primeiros povoadores era muito parecido com o de hoje.  

(   ) Na época dos primeiros povoadores, as áreas florestais eram reduzidas, e a maior parte do 

território estava coberta por vegetação rasteira.  

(   ) As escavações arqueológicas não contribuíram para as descobertas realizadas.  

(   ) O Brasil encontrado pelos primeiros povoadores apresentava um clima seco e frio.  

https://www.estudopratico.com.br/chegada-do-homem-na-america


3. “O estudo de fósseis humanos no Brasil começou no século XIX, com escavações nas grutas 
de Lagoa Santa, em Minas Gerais.” Indique quais foram as descobertas nesse território, citando a 
principal delas. 
 
 
4. Segundo Niéde Guidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 
quantos anos atrás? 
  
 
5. Atualmente, já se reconhece sítios arqueológicos com datações confirmadas entre 15 mil e 25 
mil anos atrás. Quais são? 
 
 
6. Para Walter Neves existiram dois grandes conjuntos de povoadores da América. Quais são? 

 

GEOGRAFIA 

Tema: Paisagens e o patrimônio cultural da humanidade 

 
Incêndio na Catedral de Notre-Dame 

 

Com o incêndio do Museu Nacional, no Brasil e, mais recentemente, da Catedral de Notre 

Dame, em Paris, muito tem se falado à respeito de patrimônios culturais e sua preservação. Mas 

você sabe o que é um Patrimônio Cultural, como esse se classifica e qual sua importância em 

nosso país e no restante do mundo? 

 

AFINAL, O QUE É UM PATRIMÔNIO CULTURAL? 

Antes de mais nada, é importante que fique claro para você que um Patrimônio Cultural 

pode ser declarado tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Não entendeu? Calma que a 

gente te explica! 

Patrimônio Cultural Mundial 

Internacionalmente, a organização responsável por isso é a UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).  



Para a UNESCO, a definição de Patrimônio Cultural está dentro da Convenção para a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972. Na convenção, um Patrimônio 

Cultural fica definido como: 

 “Os monumentos – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos de estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos de 

valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; ” 

 “Os conjuntos – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude de sua 

arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; ” 

 “Os locais de interesse – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, 

e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com o valor universal excepcional 

do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico”. 

Assim, para essa organização, um Patrimônio Cultural, assim como Patrimônios Naturais, é 

entendido como Patrimônio Mundial (World Heritage) ou seja, “nosso legado do passado, que 

vivemos no presente e passaremos para as gerações futuras”, e deve ser preservado 

nacionalmente e internacionalmente. 

Com base nisso, A UNESCO fornece uma lista de Patrimônios Mundiais. Dentro dela, o 

Brasil possui 14 Patrimônios Culturais: 

1. A cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, desde 1980 

2. O centro histórico de Olinda, em Pernambuco, desde 1982 

3. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, desde 1983 

4. O centro histórico de Salvador, na Bahia, desde 1985 

5. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, 

desde 1985 

6. O Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, desde 1987 

7. O Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, desde 1991 

8. O centro histórico de São Luís, no Maranhão, desde 1997 

9. O centro histórico de Diamantina, em Minas Gerais, desde 1999 

10. O centro histórico de Goiás, desde 2001 

11. A Praça de São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe, desde 2010 

12. As paisagens do Rio de Janeiro, entre a montanha e o mar, desde 2012 

13. O conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, desde 2016 

14. O sítio arqueológico de Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, desde 2017 

https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf
https://whc.unesco.org/en/list/


ATIVIDADES 

1. Pesquise quais são os tipos de Patrimônio Cultural? Dê alguns exemplos. 

2. Faça uma pesquisa sobre os 14 Patrimônios Culturais da Humanidade que ficam no Brasil. 

Abaixo já temos dois, agora é sua vez de continuar a pesquisa: 

  
 
Centro Histórico de Ouro Preto (MG) 

 
 

Centro Histórico de Ouro Preto, Minas 
Gerais Foi aqui, na antiga Vila Rica, que o 
episódio da Inconfidência Mineira, uma 
conspiração fracassada de independência da 
Coroa Portuguesa, aconteceu. Ouro Preto, 
erguida no século 17, foi tombada em 1980. 
Seu bom estado de preservação conta 
histórias do período da ascensão da 
exploração do ouro no estado. E as 
esculturas barrocas de Aleijadinho, o maior 
artista do Brasil colonial, combinadas com as 
pinturas de Manuel da Costa Athaide, dão à 
cidade uma importância artística que só 
poderia resultar em seu tombamento pela 
Unesco. 

 
 
Centro Histórico de Olinda (PE) 

 

Centro Histórico de Olinda, 
Pernambuco Erguida pelos portugueses em 
1535 no alto de morros que dão uma visão 
estratégica para o Oceano Atlântico e para o 
porto, Olinda foi um importante entreposto na 
época da exploração da cana-de-açúcar - 
época que durou quase dois séculos. Suas 
ruelas pontilhadas por casinhas com 
fachadas coloridas vão dar no ponto mais 
alto da cidade - a Catedral Alto da Sé, de 
onde se vê todo o arredor e de onde pode-se 
partir para mais uma incursão pelos jardins 
dos conventos, pelas capelinhas e pelas 
igrejas espalhadas por toda a cidade. 

 

Agora é sua vez de continuar a pesquisa dos outros que estão faltando 

 

Bibliografia: 

PATRIMÔNIO Cultural e seu significado. Politize. Disponível em: 
https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/. Acesso em 04 de maio 2020. 

 

https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/


EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 1 - Arremesso no Handebol 

O arremesso é a ação de enviar a bola em direção ao gol adversário, e pode ser realizado de 

várias formas. De acordo com a situação do jogo e com o nível técnico do jogador este pode 

optar por a variedade de tipos de arremessos que possuem funções especificas no jogo. 

 arremesso de ombro, parecido com o passe direto, pode ser realizado com o jogador 

apoiado no solo, é indicado em situações onde não existe marcação à frente; 

 arremesso em suspensão, utilizado para superar o adversário por cima, este arremesso 

deve ser realizado com um salto para o alto. 

 arremesso com queda para frente, utilizado principalmente pelo pivô, é realizado próximo 

ao gol. 

 

DESAFIO 

Tendo um objeto como alvo: garrafa, cone, marca na parede etc., arremessar enquanto salta. 

Executar os diferentes tipos de arremessos apresentado no texto. Tentar arremessar também 

com a mão não dominante (menos habilidosa).  

Responda 

1 - Os arremessos no handebol podem ser feitos de maneiras variadas? Quais são as maneiras 

possíveis e em que situações de jogos eles são utilizados? 

2 - Qual o arremesso mais indicado para a posição do pivô? 

 

ATIVIDADE 2 – Capacidades Físicas 
 
Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo humano. 
Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras possíveis de treinamento 
comumente classificadas em diversos tipos. 
Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a 
experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da Cultura de Movimento. 
 
É através das capacidades físicas que se conseguem executarem ações motoras, desde as mais 
simples às mais complexas (andar, correr, saltar, nadar, etc). 
O fato de ser mais veloz mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária, transmissível de 
pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolvendo/treinando 
as referidas capacidades ao longo dos anos. 
 
As capacidades físicas podem ser assim definidas: 
 



AGILIDADE: "Capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção." 
 
FLEXIBILIDADE: "Capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de 
movimento apropriada." 

 
FORÇA: "Capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que ocorre por meio de ações 
musculares." 
 
RESISTÊNCIA: "Capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo 
possível sem fadiga." 

VELOCIDADE: "Capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual 
possível." 

EQUILÍBRIO: “É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o 
propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. 
 
COORDENAÇÃO MOTORA (destreza): "É a capacidade física que permite realizar uma 
sequência de exercícios de forma coordenada." 
 
Responda:  

1) Qual a definição de capacidade física no ser humano? 

2) Quais são as principais características que o ser humano pode possuir com a capacidade 

física? 

3) Conceitue agilidade, flexibilidade e força. 

 

ARTE 

ATIVIDADE 1 

Pesquise cada modalidade artística abaixo e, com suas palavras, faça uma breve descrição de 

seu significado em seu caderno: 

a) Teatro  

b) Música 

c) Dança 

d) Artes Visuais ou Artes Plásticas 

 

Classifique as palavras abaixo, de acordo com sua modalidade artística, inserindo-as na tabela: 

PARTITURA 

DESENHO 

CENÁRIO 

PINTURA 

ESCULTURA 

DRAMATURGO 

ORQUESTRA 

ATOR/ATRIZ 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 



TEATRO MÚSICA ARTES VISUAIS 

   

   

   

 

 

ATIVIDADE 2 

DIMENSÃO: é a porção de espaço ocupada por um elemento. 

BIDIMENSÃO: uma pintura ou desenho é considerado bidimensional porque ocupa duas 

dimensões no espaço, isto é, altura e largura. Como exemplo: folha de papel, desenho, recorte e 

colagem plana ou pintura. 

 

 

 

No seu caderno, faça um círculo medindo 10 CM de raio ou 20 CM no total do diâmetro conforme 

exemplo abaixo e pinte com uma cor primária. 

  

 

 

 

 

TRIDIMENSÃO: significa que o objeto está ocupando o espaço no seu comprimento, na sua largura ou 

altura e na sua profundidade. Quando desenvolvemos algo em tridimensão geralmente trabalhamos com 

escultura, modelagem, sucata e utilizamos diversos tipos de materiais como argila, papel mache, ferro, 

(caixas vazias, embalagens plásticas, etc). 

 

 



Numa folha do caderno de desenho faça novamente um círculo medindo 10 CM de raio ou 

20 CM no total do diâmetro conforme exemplo abaixo e pinte com uma cor secundária. Agora 

vamos deixá-lo tridimensional. Faça dentro desse círculo uma curva espiral tracejada (figura 2).  

Agora recorte na linha espiral do início até o centro, só não deixe separar no início. Agora puxe a 

ponta do centro recortado e levante um pouco (figura 3). Ao levantar a ponta do centro do papel 

você transformou uma figura bidimensional em uma tridimensional. Para esclarecer dúvidas 

acesse o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Hr2Y1viykDc  

    

Figura 1   figura 2   figura 3 

ATIVIDADE 3 

Assista a versão da música “Uirapuru” de Waldemar Henrique, com interpretação de Andreia Lira 

em: https://www.youtube.com/watch?v=H0yXaySOq0o  

e uma outra versão em:  https://www.youtube.com/watch?v=0y9_h_Bfnx0  

Agora responda: 

a) Quais gêneros musicais você identificou? 

b) Qual é o motivo da música ser apresentada de forma diferente? 

c) Você já ouviu uma música com uma versão diferente? Cite 

 

1. Desenho de memória: Quando desenhamos algo que não está à nossa vista, representando-

o de memória. 

2. Desenho de observação: Quando desenhamos algo que está a nossa vista, representando-o 

como o vemos. 

3. Desenho criativo: Quando desenhamos o desenho de acordo com nossa criatividade. 

 

Agora é com você! Escolha um tipo de desenho e faça com muito capricho para mostrar para seu 

professor quando retornarem as aulas presenciais. Utilize seu caderno. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr2Y1viykDc
https://www.youtube.com/watch?v=H0yXaySOq0o
https://www.youtube.com/watch?v=0y9_h_Bfnx0


INGLÊS 

Questão 1 - Traduza as frases abaixo. 

a) What is your name? 

 

b) I am a student. 

 

c) How old are you? 

 

d) My name is Paul. 

 

Questão 2 - Complete com o verbo to be (am, is, are). 

a) I _________ happy. 

b) Susan ________ very beautiful. 

c) The boys ________ friends. 

d) He ________ a doctor. 

 

Questão 3 - That’s my Schoolbag ! 

 

1)     2)             3)   

     

 

 

 

4)       5)     6)   

 

 

 

 

7)    8)     9)        

 

 

 

 

 

 

10)                                                          11)    

 



Relacione  as palavras com as imagens acima. 

(     ) a nootebook           (      )  a dictionary 

(     ) an eraser    (      ) a schoolbag 

(       ) a pen     (      ) a pencil case 

(     ) a ruler     (       ) a sharpener 

(      ) a book     (       ) a calcutator 

(      ) a pencil 

 

Questão 4 - Complete o diálogo com as seguintes palavras: I, name, you, is, meet. 

a)  Hello! What ______ your name? 

b) My ________ is Mary. 

c) Hi, Mary! ______ am Peter. 

d) Nice to __________ you, Peter. 

e) Nice to meet ______ too! 

 

Questão 5 - Escreva os resultados. 

a) Five x three = 

b) Twenty – four = 

c) Thirteen + one = 

d) Seven x ten = 

 

 

Questão 6 - Assinale a opção correta: 
 

One seventeen Eighty Ninety nine Eleven Fourteen 

(   ) 1 
(   ) 2 
(   ) 13 

(   ) 16 
(   ) 26 
(   ) 17 

(   ) 80 
(   ) 70 
(   ) 82 

(   ) 90 
(   ) 99 
(   ) 93 

(   ) 11 
(   ) 12 
(   ) 13 

(   ) 11 
(   ) 22 
(   ) 14 

 

 

This is my family 

 

This is my family. Albert is my grandfather and Laura is my grandmother. They´re my mother’s 

parents. Mark is my father and Beth is my mother. Fred is my brother and Carol is my sister. We 

‘re happy family! 

 



Questão 7 - Agora traduza as palavras que estão destacadas no texto. 

a) Grandfather - _________________ 

b) Grandmother -________________ 

c) Father - ________________ 

d) Mother -_______________ 

e) Sister- _______________ 

f) Brother -______________ 

 

Questão 8 - Complete the greetings: 
 
a) Bom dia! – Good__________________. 

b) Boa tarde! – Good_________________. 

c) Boa noite!( ao encontrar alguém) – Good__________________. 

d) .Boa noite! (ao despedir-se de alguém) – Good____ 

 

Questão 9 - Escreva os nomes dos membros da sua família na arvore genealógica. 

 

 


