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Leitura dos textos abaixo e compreensão 

 
O conto da mentira 

Rogério Augusto 
    Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó tá no telefone!”. A mãe largava a louça 
na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. 
    O garoto havia inventado morte do cachorro, nota dez em matemática, gol de cabeça em 
campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio!”. Felipe 
ria na cara dela: “Quem tá mentindo é você! Não existe ninguém de madeira!”. 
    O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia você contará uma verdade e ninguém 
acreditará!”. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte… 
    Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora 
ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma 
bicicleta: “É verdade, mãe! A moça quer falar com você no telefone pra combinar a entrega da 
bicicleta. É verdade!”.  
    A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe 
deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras. Até que um dia deixou 
de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem 
culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa 
de ganhar uma bicicleta porque mentia… 
  

Questões 
Questão 1 – Identifique a ordem dos acontecimentos no conto: 
(    ) Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. 
(    ) O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. 
(    ) Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. 
(    ) Felipe conta inúmeras mentiras em casa. 
A sequência correta é: 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 4, 2, 3, 1. 
c) 4, 3, 1, 2. 
d) 2, 1, 4, 3. 
  
Questão 2 – O que motivou Felipe a reduzir as suas mentiras? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  



  
 Questão 3 – Releia: 
“Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo.” 
Explique por que, agora, Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________  
 _______________________________________________________________ 
 Questão 4 – Justifique o emprego das aspas no conto: 
 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________  
 Questão 5 – Identifique os referentes das palavras sublinhadas: 
a) “A mãe tentava assustá-lo […]”. 
 _______________________________________________________________ 
 
b) “Felipe ria na cara dela […]”. 
 _______________________________________________________________ 
  
c) “A moça quer falar com você no telefone pra combinar a entrega da bicicleta.”. 
  ______________________________________________________________ 
 
d) “Até que um dia deixou de contá-las.”. 
  ______________________________________________________________ 
  
Questão 6 – Percebe-se traço da informalidade em: 
a) “Quem tá mentindo é você! Não existe ninguém de madeira!”. 
b) “Então, aconteceu o que seu pai alertara.”. 
c) “Continuou preparando o jantar em silêncio.”. 
d) “É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia…”. 
 

Aulas 3 e 4. 
Questão 7 – Produza um texto onde haja um ensinamento. Assim como você leu no conto acima.   

 

GRAMÁTICA 

Aula: 1               

ORTOGRAFIA 

Uso do g e do j 

- O g é utilizado nas seguintes situações: 

Nas palavras que terminem em -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio: presságio, régio, litígio, relógio, 

refúgio. 

Nos substantivos que terminem em -gem: alavancagem, vagem, viagem. 

- O j por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: 

- Palavras com origem indígena: pajé, jerimum, canjica. 

- Palavras com origem africana: jabá, jiló, jagunço. 

Observações: 



 

A conjugação do verbo viajar no Presente do Subjuntivo escreve-se com j: (Que) 

eles/elas viajem. 

Nos verbos que, no infinitivo, contenham g antes de e ou i, o g é substituído 

para j antes do a ou do o, de forma a que seja mantido o mesmo som. Assim: 

afligir - aflija, aflijo; eleger - elejam, elejo; agir - ajam, ajo. 

A cidade Mogi das Cruzes escreve-se com g. A pessoa que nasce ou que vive é 

chamada de "mogiano". No entanto, a palavra "mojiano" existe e, de acordo com 

o dicionário Michaelis significa "Relativo ou pertencente à região que era servida 

pela antiga Estrada de Ferro Mojiana (de São Paulo a Minas Gerais). 

Escreve-se com g 
 

Escreve-se com j 

angélico anjinho 

estrangeiro berinjela 

gengibre cafajeste 

geringonça gorjeta 

gim jeito 

gíria jiboia 

ligeiro jiló 

sargento laje 

tangerina sarjeta 

tigela traje 

 

Viagem ou Viajem 

É possível que você já tenha tido dificuldade em utilizar as 

palavras viagem ou viajem, já que ambas existem e estão corretas mediante o 

seu contexto. 

Essa dúvida acontece em virtude da semelhança do som entre as letras g e j. 

Isso porque as palavras viagem e viajem são classificadas como homófonas, 

ou seja, suas pronúncias são idênticas, mas as grafias são diferentes. 

Viagem (com g) é substantivo. Viajem (com j) é uma conjugação do verbo viajar 

(repare que viajar é escrito com j). 

Mas, se isso já aconteceu, a partir de agora você não vai errar mais. Vamos lá 

acabar de uma vez por todas com essa dúvida e entender quando se utiliza 

viagem e viajem. 

A regra é: quando você utiliza a palavra como um verbo, deve escrevê-la com j. 

Exemplos: 

Tomara que ele viaje hoje. 

Eu não quero ir. Viajem vocês! 

Viajem, sim! Fará bem para vocês. 



Agora, quando você utiliza a palavra como um substantivo, deve escrevê-la 

com g. 

 

Exemplos: 

Tomara que faça uma viagem maravilhosa. Ele merece! 

O que eu mais queria agora era ganhar uma viagem. 

Boa viagem! 

Exercícios 

1. 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 

l)     CORA__EM           j)     ESTIA__EM      k)    VERTI__EM            

l)     FULI__EM 

m)    FERRU__EM       n)    PENU__EM       o)    __ILÓ                      

p)    BERIN__ELA 

q)    ACARA__É           r)    __ECA                s)    __ERIMUM              

t)    ADÁ__IO  

u)    PRIVILÉ__IO        v)    VESTÍ__IO 

 

2.   Escreva palavras da mesma família de: 

a)  Massagem: .................................................. 

b) Laranja: ........................................................ 

c)   Viajar: ......................................................... 

d)  Enferrujar:................................................... 

 

3.   Elabore duas frases empregando as palavras viajem e viagem. Em seguida, 

explique diferença entre essas palavras, justificando o seu uso nas frases 

elaboradas por você. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4-   Retire do texto abaixo palavras escritas com J ou G. Separe-as em colunas 

conforme o som que reproduzem. Assim: ja, je, ji, jo, ju/ga, ge, gi, go, gu. 

 



Sou um juiz exigente e não admito injustiças! Jogadores protegidos! É uma 

sujeira que merece providências urgentes de quem dirige o time. Até o gerente 

do banco manda! Devia cuidar da agência, que vai mal. Nem ladrão vai lá! E o 

prefeito? Não cuida da higiene da cidade, não tapa os buracos, não limpa as 

sarjetas. Só fica aí, pajeando o sobrinho, um marmanjo que está precisando de 

uma injeção de inteligência. O delegado, em vez de enjaular os marginais, fica 

agindo desse jeito! E eu tenho de vigiar tudo! Ainda sou capaz de fugir desta 

cidade, pois tenho horror à injustiça. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Aula: 2   

 

Uso do Por que, Porquê, Por quê e Porque 

Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês (por que, porque, por quê e 

porquê) que são empregados da seguinte forma: 

Por que: utilizado em perguntas. Exemplo: Por que não voltamos para a casa? 

Porque: utilizado em respostas. Exemplo: Porque agora não temos tempo. 

Por quê: utilizado em perguntas no fim das frases. Exemplo: Você não gosta 

dessa matéria, por quê? 

Porquê: possui o valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Exemplo: 

Gostaria de saber o porquê não falar mais comigo. 

Quando usar Por que? 

"Por que" separado e sem acento é usado no início das frases interrogativas 

diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. 

Assim, utilizamos o "por que" em perguntas ou como pronome relativo, com o 

sentido de "por qual e "pelo qual". 

Por que ele não voltou mais? 

Por que isto é tão caro? 

Queria saber por que você não me telefonou ontem. 

Quando usado no meio das frases, "por que" tem a função de pronome relativo. 

Pode ser substituído por "por qual e "pelo qual". 

Exemplos: 

O local por que passei é muito bonito. (O local por qual passei é muito bonito.) 

A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. (A razão pela qual sobra 

sempre para mim, eu não sei.) 

Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. (Não sei o motivo pelo qual 

as pessoas têm dúvidas.) 

Quando usar Porque? 



"Porque", escrito junto e sem acento, é utilizado em respostas. Ele exerce a 

função de uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa. 

Pode ser substituído por palavras, como “pois”, ou pelas expressões “para 

que” e “uma vez que”. 

Exemplos: 

Não fui à escola ontem porque fiquei doente. 

Leve o casaco porque está frio. 

Não preciso de mais exemplos, porque já entendi. 

Quando usar Por quê? 

"Por quê", escrito separado e com acento circunflexo, é usado em perguntas 

no fim das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. 

Antes de um ponto mantém o sentido interrogativo ou exclamativo. 

Exemplos: 

O almoço não foi servido por quê? 

Andar a pé, por quê? 

Não vai errar mais? Por quê? 

 

Aula 3. 

Quando usar Porquê? 

"Porquê", escrito junto e com acento circunflexo, possui o valor de substantivo na 

frase e significa “motivo” ou “razão”. 

Ele aparece nas sentenças precedido de artigo, pronome, adjetivo ou numeral 

com objetivo de explicar o motivo dentro da frase. 

Exemplos: 

Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. 

Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. 

Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? 

Para compreender tudo o que foi estudado sobre as regras e os usos dos 

porquês, confira abaixo uma tirinha sobre o tema: 

 

Na tirinha acima, o menino passou os 2 primeiros quadrinhos a errar o uso dos 

porquês, até que acertou em tudo no último. Ele teria utilizado corretamente 

assim: 

1.º quadrinho: "Porque sim", afinal é uma resposta 



2.º quadrinho "Por que não?", pois estamos diante de uma pergunta. 

Exercícios 

1. Complete os espaços das frases com: POR QUE, POR QUÊ, 

PORQUE ou PORQUÊ: 

 

a)    ________ele sumiu da aula mais cedo? 

b)    Não fui à festa________choveu. 

c)    Eles estão revoltados, ______________? 

d)    Quero saber o___________ do seu medo? 

e)    Ele não procurou, _______? 

f)     Ninguém explicou o ________ de sua desistência. 

g)    Desejo saber _________não compareceu à aula? 

h)    ___________é sonhador o jovem cultiva ideias. 

i)     A criança adoeceu________brincou na água quente. 

j)     __________você não tirou os pães do forno logo? 

k)    O pedreiro não terminou de colocar a cerâmica da casa, _________? 

l)     O_________da minha insônia é a preocupação com as contas atrasadas. 

m)    Vamos sair mais cedo da aula hoje________o professor faltou. 

 

 

 

2. Complete as lacunas abaixo com por que, porque, por quê e porquê. Cada 

expressão só pode ser utilizada uma vez. 

a. _______ eles terminaram o namoro? 

 

b. Eles terminaram o namoro _______? 

 

c. Não entendo o _______ de eles terem terminado o namoro. 

 

d. Não sei _______ eles terminaram o namoro! 

 

3. Em qual alternativa a expressão “por que” é utilizada em desacordo com a 

norma-padrão? 

a. Por que você não vem? 

 

b. Quero saber por que ele perdeu o exame. 

 

c. Por que você faltou? 

 

d. Isso tudo por que? 

 

e. Conte-me por que ele mentiu. 

 

 

4. Você conhece a música “Por quê?” do Grupo Sorriso Maroto? Se não, esta é 

a hora de 

conhecê-la. Para ficar melhor ainda, complete a letra da música com POR 

QUE, POR QUÊ, 



PORQUE ou PORQUÊ, de acordo com as orientações ortográficas já 

estudadas. 

 

LETRA DE MÚSICA:  POR QUÊ? 

____________ só aparece assim na hora 

errada? 

E nessa hora não sei fazer nada 

Se te aceito eu complico toda minha vida 

____________ tinha que ser assim, justo 

comigo? 

Seu coração virou o meu destino 

O meu destino é me perder 

Será que tem saída? 

____________ tudo passa na vida e pude 

aprender 

Só não passa o amor que eu sinto por você 

É forte de enfraquecer 

Se com ela eu desejo você____________? 

____________ ? Me deixou e mal disse o 

____________. 

Fiz meu porto seguro em você 

Me envolvi com alguém só pra te esquecer 

____________ ? Se eu já não quero mais te 

querer 

Nada meu quer me obedecer 

E agora me dê opção de escolher 

Ou lutar pra te esquecer, ou voltar pra um 

louco amor 

____________ ? 

 

TEORIA DA MATEMÁTICA  

 AULA 1 

 
1) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no 
restaurante 
“Cantinho do sabor”: 

 
 
Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, 
agosto e setembro foram: 
 
a) 342 pessoas 
b) 730 pessoas 
c) 830 pessoas 
d) 1172 pessoas 

http://1.bp.blogspot.com/-y7CBKT9bQAw/VhwJqCMT8EI/AAAAAAAABk4/V-Yc0lBtJHk/s1600/w42.png


 
 
2) A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do 
Paraná: 
 

 
 
Ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população 
de Londrina e Maringá, é de: 
 
a) 158.412 habitantes 
b) 159.512 habitantes 
c) 185.412 habitantes 
d) 202.612 habitantes 
 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 2) 

 
3) Está apresentada na tabela seguinte, os pontos de um campeonato de 
futebol. 
 

 
 
A classificação final do campeonato em ordem decrescente, do 1º ao último 
lugar, é: 
 
a) A, C, D, B, E, F. 
b) B, D, A, C, E, F. 
c) E, A, B, D, C, F. 
d) F, E, A, C, D, B. 
 
4) Vinícius comprou uma bicicleta no valor de R$ 625,00 e ainda lhe sobraram 

R$ 316,00. Quantos reais Vinícius tinha?   

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 3) 

5). Em cada sentença, determine o número que está faltando. 

a) ( ) - 38 = 53 

b) 84 + (        )  = 160 

c) (         ) + 227 = 514 

http://2.bp.blogspot.com/-HsZOlsAguD0/VhwIyx2B7fI/AAAAAAAABkg/Mu_IL_z3pNI/s1600/w40.png
http://2.bp.blogspot.com/-1AYQce0h6O4/VhwIkI3Qy2I/AAAAAAAABkY/8JVVR4LhOIA/s1600/w39.png


d)  (        )  - 192 = 218 

6) Resolva os seguintes cálculos da maneira que preferir. 

a) 4 x 214 = 

b) 9 x 195 = 

c) 17 x 72 = 

d) 20 x 273 =  

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 4) 

 

7). Resolva as divisões de maneira que preferir. 

a) 776 : 8 = 

b) 890 : 5 = 

c) 1308 : 12 = 

d) 1529 : 20 = 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 5) 

 

8- Calcule o valor das expressões 

 

a) 30-(5+3) =                               b) 15+(8+2) =                           c) 15-(10-1-3) =  

 

 

 

 

 

d) 23-(2+8)-7 =                            e) (10+5)-(1+6) =                       f) 7-(8-3)+1=  

 

 

 

 

GEOMETRIA 

(AULA 1) 

Sólidos geométricos 
Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem largura, 
comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não 
poliedros (corpos redondos). 
Os elementos principais de um sólido são: faces, arestas e vértices. Cada 
sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada 
(planificação de sólido geométrico). 
Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua 
característica determinante. Seja em relação ao número de faces que o compõe, 
seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. 



 

Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais: 

• Faces - cada uma das faces do sólido. 
• Arestas - retas que unes os lados do sólido. 
• Vértices - ponto de união das arestas. 

 

O que são sólidos geométricos? 

Sólidos geométricos são figuras que apresentam altura, comprimento e largura. 

Podem ser classificados em poliedros ou não poliedros, também conhecidos 

como corpos redondos ou sólidos de revolução. 

Como são classificados os sólidos geométricos? 

Saiba em detalhes como funciona a classificação dos poliedros 

 

1. Poliedros 

São sólidos que permanecem equilibrados em uma superfície plana, já que todas 

as suas faces são compostas por superfícies planas. Podem ser definidos em 

regulares e irregulares, e dentre eles podemos incluir o tetraedro, o hexaedro, o 

octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, o prisma e a pirâmide em suas versões 

retas, oblíquas e regulares. 

1.2 Elementos básicos de um poliedro 

Antes mesmo de dizer o nome desses sólidos, é preciso evidenciar as suas 

características para que haja maior compreensão da definição de cada figura 

apresentada. Os elementos desses sólidos são os vértices, as arestas e a face. 



 

Vértices 

São os pontos de junção entre duas ou mais arestas. 

Arestas 

São as linhas ou segmentos de reta onde duas faces se encontram. 

Faces 

São as figuras planas que compõem e limitam os poliedros. 

( GEOMETRIA – AULA 2) 

Planificação de Sólidos Geométricos 
A planificação é a representação de um sólido geométrico (tridimensional) em 
um plano (bidimensional). Deve-se pensar no desdobramento de suas arestas e 
na forma que o objeto assume no plano. Para isso, deve-se levar em 
consideração o número de faces e arestas. 

 

 

 

 

 



Educação Física  

Aula 1 

Atletismo: O atletismo é um conjunto de atividades que correspondem: 

Corridas, saltos e arremessos. Tem origem nas primeiras olimpíadas da Grécia 

Antiga. Nos primeiros jogos olímpicos realizados em  776 A.C, eram realizados 

as provas de corrida e arremesso de peso. Grande parte das provas de 

atletismo são realizadas em estádios fechados. Nesses estádios existem 

demarcações especificas para cada prova e utilizam-se diversos 

equipamentos. 

Arremesso de Peso 

Arremesso de peso é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas 

competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. As 

qualidades principais do atleta campeão são a força e a aceleração 

 

Lançamento de Disco 

Lançamento de disco é uma modalidade esportiva olímpica do atletismo. O 

objetivo da prova consiste em lançar um disco de metal à maior distância 

possível, superando os demais competidores. Assim como o lançamento de 

martelo e o lançamento de dardo, esses esportes são chamados oficialmente 

de lançamento. 

 

Lançamento de Dardo 

Lançamento de dardo é uma modalidade olímpica do atletismo existente desde 

a Grécia Antiga. Uma das mais nobres modalidades por sua antiguidade. O 

dardo é um objeto em forma de lança, feito de metal, fibra de vidro ou fibra de 

carbono.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atletismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono


 

Lançamento de Martelo 

O chamado martelo na verdade é uma esfera de metal – geralmente de aço 

inoxidável ou bronze. Ela é presa a um cabo de aço na ponta do qual existe 

uma manopla, onde o atleta segura para o lançamento. Como nas demais 

competições de lançamentos, vence quem lançar o objeto a maior distância. 

 

 

Salto em distância 

Salto em comprimento ou salto em distância é uma modalidade olímpica de 

atletismo onde os atletas combinam velocidade, força e agilidade para saltarem 

o mais longe possível a partir de um ponto pré-determinado. 

 

 

Salto em Altura 

Salto em altura é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas 

procuram superar uma barra horizontal colocada a uma determinada altura.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_a%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manopla


 

Corrida de Velocidade 

Corridas de Velocidade, em atletismo, consiste em correr o mais rápido 

possível por uma distância curta pré-determinada. 

 

Corrida Com Barreiras 

Corridas com barreiras são provas do atletismo olímpico e consistem em 

corridas de velocidade que têm no percurso várias barreiras que os atletas têm 

que ultrapassar.  

 

 

 

Aula 2 :  

Relacione os números com as letras correspondentes 

 

A (  )                              B (  )                     C (  )                                D (  ) 



  

         E  (  )                        F (  )                         G (  )                          H (  ) 

 

1 – Arremesso de Peso 

2 – Corrida de Velocidade 

3 – Lançamento de Martelo 

4 – Salto em Altura 

5 – Corrida com Barreira 

6 – Arremesso de Disco 

7- Salto em Distância  

ARTE 

1º Aula Instrumentos musicais 

     Istrumento musical é um objeto ou aparelho construido ou adaptado para 

produzir sons musicais. São considerados sons musicais aqueles que podemos 

manipular algum dos parâmetros sonoros. Como já vimos anteriormente os 

parâmetros sonoros são: altura, duração, intensidade e timbre. 

     Existem diferenças entre os instrumentos musicais que podem ser: 

acústicos, elétricos e eletrônicos. 

     Instrumentos musicais acústicos: são todos os instrumentos que não 

utilizam meios elétricos ou eletrônicos para produzir som, esse instrumentos 

costumam ter um som mais limpo e suave. Exemplo atabaques, xilofone, flauta, 

violão, saxofone, etc 

     Instrumentos musicais elétricos: são construidos para serem 

intencionalmente eletrificados, com captadores embutidos que amplificam os 

sons produzidos. Exemplo: baixo, guitarra, piano etc 

     Instrumentos musicais eletrônicos utilizam  energia elétrica, circuítos 

eletrõnicos e sintetizadores digitais para produzir e modificar sons. O sampler é 

um equipamento muito usados eletronicamente. Consegue armazenar sons na 

memória e reproduzi-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta.   

     As versões elétricas de instrumentos acústicos que são utilizados em 

apresentações tem um som mais estridente devendo ser corrigido 

eletronicamente. Exemplo violão, violino, piano . 

 

Atividades 



Responda 

1º Com o instrumento que você criou é possível produzir um som longo?Por que? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2º Um grupo musical gravou um CD usando: guitarra, piano, violão elétricos e 

deu o nome de Acustico. Este título está  ______________________________ 

 

3º Desenhe um instrumento e identifique se é acústico e elétrico. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Aula 2 Notação Musical      

 

     Notação  musical convencional é um sistema de escrita que representa 

graficamente uma obra musical. Na notação convencional utilizam-se um 

conjunto de símbolos (figuras ritmicas) que representam sons, silêncio e 

regras de interpretação, escritos numa pauta de cinco linhas, também chamados 

de pentagrama. As notas musicais são sete: Dó, Ré, Mi,Fá. Sol, Lá,Si e ficam 

assim distribuidas: 

 Podendo se repetir em linhas 

acima (mais agudas) e abaixo (mais graves), chamada linhas suplementares. 

 

Figuras e valores 

     

 A figura ritmica é formada de até três partes: Colchete, Haste e Cabeça. 

 
      

     Figuras ritmicas estão relacionadas ao parâmetro das durações, cada figura 

representa uma relação proporcional no tempo veja o quadro a seguir 

 



 
 

Claves 

 

As claves (chaves) indicam qual a posição de uma das notas e todas as outras 

são lidas tendo a nota da clave como referencia, são três as claves:   

 
  

HISTÓRIA 

AULA 1, 2 E 3 

 

 Neste 3º roteiro quero que faça uma leitura bem atenta e se for preciso 

marque os pontos importantes do texto para que você possa responder as 

questões que estarão no 4º Roteiro do mês de Abril!!!! 

 

A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM OUTRAS 

SOCIEDADES 

EGITO ANTIGO – II 

 

Vamos continuar estudando o fascinante Egito Antigo? 

Então vamos lá: podemos afirmar sem sombra de dúvidas, que o Egito 

Antigo era Um oásis em meio ao deserto. Essa maravilhosa civilização 

desenvolveu-se a volta do rio Nilo.  

Raciocine comigo: o Brasil foi colonizado por Portugal. Muitos 

portugueses, que vieram para o Brasil, além de seus descendentes que aqui 

nasceram, tornaram-se bandeirantes. Esses bandeirantes, foram os 

responsáveis pela fundação de muitas cidades do interior, principalmente as do 

interior paulista. Esses bandeirantes, fundavam essas cidades, que no início não 

passava de um pequeno agrupamento de pessoas, sempre próximos aos rios. 

Quer dizer, a cidade se desenvolvia em torno de um rio. Era a necessidade do 



aproveitamento da água desses rios pelo agrupamento de pessoas. Esse 

agrupamento, foi crescendo e tornou-se núcleo populacional.... 

Lá no Egito não foi diferente, o rio Nilo propiciou a fixação do homem com 

água e solos férteis (devido às enchentes). Mas também a outros fatores que 

explicam desenvolvimento dessa civilização, como o fato do desempenho do 

homem para aproveitar os recursos com criatividade, trabalho e planejamento. 

Perceberam: a fixação não se deu somente pelo rio e sim pelo trabalho 

desenvolvido pelo homem para aproveitar as águas do rio. 

Para defender suas vilas e moradias das violentas inundações, os 

egípcios construíram diques. Também construíram canais de irrigação para levar 

águas do rio a regiões mais distantes. Assim essa civilização desenvolveu-se 

num clima árido e adverso, margeando o Nilo. O rio Nilo, tinha tão grande 

importância para os egípcios, que era considerado como um deus, com o nome 

Hapi. 

Podemos afirmar que em termos políticos, em mais de 3000 anos o Egito 

foi marcado por grandes oscilações políticas, glórias e decadências.  

Após a unificação do Egito Antigo, seu governante recebia o título de 

faraó. Foi durante o chamado Antigo Império (3200-2423 aC), que os faraós 

conquistaram enormes poderes religiosos, militares e administrativos. Queóps, 

Quefrén e Miquerinos, faraós da IV dinastia, tiveram grande destaque, sendo os 

mandantes da construção das principais pirâmides. 

Lembrando o fato de o faraó ser um filho de deus na terra, o colocava 

numa posição, onde não era contestado e nem se insurgiam contra ele, mas com 

o passar dos tempos, foram sim desafiados, insultados. Por volta de 2400 aC 

houve uma série de revoltas lideradas pelos administradores dos nomos com 

objetivo de enfraquecer o poder centralizador do faraó, com isso o Egito entrou 

num período de declínio e guerra civil. 

E foi exatamente no Médio Império (2160-1730 aC), que representantes 

dos nobres de Tebas reuniram forças para acabar com as revoltas, assim essa 

cidade acabou tornando-se a capital e dela surgiram os faraós dos próximos 

séculos. Nesse período o Egito teve uma relativa estabilidade política, 

crescimento econômico e das produções artísticas. Isso impulsionou conquistas 

territoriais, com a anexação da Núbia (região rica em ouro). 



Em aproximadamente 1750aC, o Egito foi invadido pelos hicsos (povo 

nômade vindo da Ásia). Hicsos mostraram-se superiores militarmente, usando 

cavalos (desconhecidos para egípcios) para puxar carros de combate e armas 

de bronze. Assim dominaram o norte do Egito, estabelecendo a capital em 

Ávaris, permanecendo lá por volta 170 anos. 

Foi somente no Novo Império (1500-1085 aC), que os hicsos foram 

expulsos do território egípcio. A nobreza de Tebas novamente entra em cena 

para expulsá-los. Inicia-se grande expansão militar. Usando técnicas militares 

dos hicsos faraós organizaram exércitos permanentes, lançando-se as 

conquistas. Invadiram cidades de Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. 

Povos submetidos eram obrigados a pagar tributos em ouro, escravos... 

Entre mais famosos faraós do período esta Tutmés III, Amenófis IV e Ramsés II. 

Em aproximadamente 1167aC revoltas populares agitam o Egito, com a 

maioria da população envolta em tributos pesados e afundando na pobreza, 

enquanto faraós e chefes militares exibiam luxuria. 

Após o séc. XII aC, o Egito foi invadido por vários povos, dessa forma 

entra em um período de decadência. Em  670 aC, os assírios dominam o Egito 

por 8 anos. Após libertar-se dos assírios, o Egito começa fase de recuperação 

econômica e cultural, conhecida com renascença saíta, devido ser impulsionada 

por soberanos da cidade de Sais. Mas isso durou pouco, pois, em 

aproximadamente 525aC, persas conquistam o Egito. E quase dois séculos 

após, vieram os macedônios, comandados por Alexandre Magno, que 

derrotaram os persas. E em 30 aC os romanos dominam o Egito. 

 

GEOGRAFIA 

AULA 1, 2 E 3 

 

Considere este texto sobre a origem da Terra: 

 

 As teorias mais aceitas afirmam que o nosso planeta teria se formado há 

cerca de 4,5 ou 4,6 bilhões de anos.  

 No começo, a Terra seria semelhante a uma “grande bola de fogo” com 

minerais derretidos e quentes. Na parte de cima dessa “bola”, houve um 

resfriamento dos minerais que endureceram virando rochas, surgindo a crosta 



terrestre. Por dentro, a Terra continua muito quente, a prova disso são as lavas 

lançadas por vulcões. Esse material quente e pastoso forma o manto da Terra. 

Mais para o interior da Terra há o núcleo que é líquido e sólido.  

 Assim, a Terra poderia ser comparada com um abacate: a casca fina 

(crosta), a polpa (manto) e o caroço (núcleo). Sobre a formação do Planeta Terra, 

a teoria mais aceita pelos cientistas é a de que logo no início da formação do 

Sistema Solar, por volta de 05 bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola 

incandescente. Logo depois, houve o resfriamento da superfície e formação da 

crosta terrestre. 

 

1. Diante disso, a data aproximada de formação da Terra é (assinale a correta): 

a) (    )4,6 bilhões de anos  

b) (    )4,6 milhões de anos  

c)  (    )460 milhões de anos  

d) (    ) 4,6 mil anos. 

 

Responda conforme o texto: 

2.Como se chama a parte liquida do interior da Terra? 

_____________________________________ 

3.Como podemos provar que o interior da Terra é liquido? 

__________________________________ 

4.No início do surgimento da Terra como ela se 

apresentava?_______________________________ 

_______________________________________________________________

________________ 

5.Que nome recebe a parte sólida da terra? 

_____________________________________________ 

 

 

CIÊNCIAS 

AULA 1 

  

 Acabamos de estudar sobre a água e um pouco do ar que respiramos que 

vem sendo poluído por meio da ação humana principalmente a poluição gerada 

pelos veículos como carros, ônibus, motocicletas e pelas chaminés das 

indústrias.  

 Agora vamos estudar a respeito de Misturas, tema visto em química. 

Quero que você pegue como exemplo a água e o ar. Você acha que a água é 



uma mistura? E o ar que nos rodeia podemos considera-lo como uma mistura? 

Primeiramente vou explicar o que é uma mistura e os tipos de misturas, depois 

como separa-las, ao final dos textos você será capaz de responder aos 

questionamentos feitos. Vamos lá!! 

 

Misturas e Substâncias 

 

 A Química estuda a matéria e as transformações sofridas por ela. A 

matéria, por sua vez, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que, portanto, 

possui massa e volume. Ela pode ser encontrada de duas formas 

básicas: substâncias e misturas.  

 Substância configura-se quando determinado material é formado somente 

por um tipo de componente que pode ser partículas como átomos, moléculas, 

fórmulas unitárias e, como resultado, apresenta propriedades físicas, como 

ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, próprias e bem definidas. 

 Misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas 

ou simples que sejam diferentes. Dessa forma, apresentam as propriedades 

físicas e não definidas. Essas propriedades dependem da quantidade de cada 

substância na mistura e da natureza delas. 

AULA 2 

Tipos de Misturas 

Homogêneas e Heterogêneas 

Misturas Homogêneas 

 É uma mistura em que não conseguimos ver a separação dos seus 

componentes. Toda a sua extensão é uniforme e apresenta uma única fase. 

Podemos agora dizer que a água é uma mistura ou não? Se você ainda tem 

dúvida veja abaixo o rótulo de uma garrafa de água. 

 



 Para quem ainda está em dúvida, à água é uma mistura homogênea, de 

acordo com este rótulo todos esses componentes, misturados, fazem parte da 

água mineral que bebemos, acontece que não enxergamos todos eles, por isso 

a água é considerada uma mistura, pois tem vários componentes misturados. E 

o ar? Podemos responder se o ar é ou não é uma mistura através do quadro 

abaixo. 

 

 

 

Qual a sua resposta? Coloque aqui   →  

 

AULA 3 

Misturas Heterogêneas 

 São aquelas que possuem mais de uma fase, como a mistura de água e 

óleo, água e areia, granito (mistura de quartzo, mica e feldspato) e assim por 

diante. Podem ser: bifásica: água + óleo;  

trifásica: água + óleo + areia 

polifásica: água + óleo + areia + pedra 

 

Métodos de Separação de Misturas 

 A separação de misturas em seus componentes é utilizada com os mais 

diversos objetivos, por exemplo, pelas indústrias de engenharia química ou de 

petróleo para a produção de combustíveis. Também são essenciais nos 

processos de mineração ou de análises farmacêuticas. 

 O processo de separação de misturas será diferente para misturas 

homogêneas ou heterogêneas, pois nas misturas homogêneas não é possível 

distinguir de antemão seus componentes. 

 Já nas misturas heterogêneas a distinção de seus componentes é 

imediata, o que ajuda na escolha do método mais adequado para separá-los. 

 



INGLÊS 

AULA 1 E 2 

 Identifique as partes do corpo humano, se necessário use o tradutor do 

celular ou um dicionário para realizar a atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


