
  

 

 

 

 

 

2º ROTEIRO ou 4ª ATIVIDADE – MARÇO/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 
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https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
ATIVIDADE GRAMATICAL 

 
1- Assinale a alternativa correta e complete a frase adequadamente 

  
a) Aquele homem é _________________________.  
(A) estrangeiro (B) estranjeiro  
 
b) Gosto de comer_______________________________.  
(A) canjica (B) cangiga 
 
 c) Não quero ________________________ minhas emoções. 
 (A ) estravazar    (B) extravasar 
 
 d) A_____________________de qualquer coisa começa na mente”. Bruce Lee  
(A) pocessão   (B) possessão 
 
 e) Meu gato gosta de comer na _______________________________. 
 (A) tigela (B) tijela 
 
 f) Quase cai na_____________________________________. 
 (A) sarjeta (B) sarjeta 
  
 
2- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas adequadamente. 
 a) Basar, dizer, mexa, casar.  
b) giló, garajem, sargento, gipe. 
 c) Majestade, gorjeta, trejeito, gesso 
 d) Bambolé, vazio, vaso, praser 
 
 
 3- Assinale a alternativa que todas as palavras estão com a ortografia correta.  
a) pateo, privilegio, óleo, capueira 
 b) bueiro, entupir, tossir, íngua.  
c) engulir, cortiço, acodir, goela. 
 d) antiontem, crânio, jaboti, trégua 

 

LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Interpretação Textual 

 
NOSSA VIDA 

 
 
       Nossa vida lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava 
que qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambaí, Estado de 
Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda para o lado dos Gerais da Bahia, bem perto da 
fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande banco, 



apoiado pelo governo. A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No 
final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro. E a 
gente era obrigada a trabalhar de sol a sol. ─ Trabalho escravo ─ disseram os peões de Mambaí que 
já tinham passado por isso. ─ Mas usar criança é judiação! ─ falou um dia o dono do bar. Disseram 
também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica mais barato. Quatro ou 
cinco custam o mesmo que um adulto, comem menos, obedecem melhor e cada uma faz o trabalho 
de gente grande. O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse 
direito. Ouvi falar de gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. Se pelo menos a gente 
estivesse se alimentando bem…. Minha mãe não sabia que a comida na fazenda era ruim. Achava 
que era frescura de criança. Mas não era, não. De manhãzinha, café aguado com pão duro. No 
almoço, só coisa de entupir ─ macarrão puro ou arroz com farinha. Pro serviço na fazenda render, o 
capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho catorze anos. Sou forte. Mas meus irmãos e um 
monte de outras crianças com corpinho fraco faziam serviço pesado de adulto ─ roçar e capinar era 
duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar carrinhos de mão pesados, cheios 
de material para a lavoura. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos 
Gerais da Bahia. 
 

     Paula Saldanha. “Heróis dos Gerais”. São Paulo, FTD, 1998, p. 7-9. 
 
 Assinale a alternativa adequada ao texto acima:  
1 – O objetivo do texto é: 
 a) divulgar algo. 
 b) noticiar um fato. 
 c) narrar uma história. 
 d) relatar um fato 
 
 
 2 – Na parte “Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque 
fica mais barato. ”, o narrador revela: 
 a) o motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 
 b) a finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 
 c) a consequência dessas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 
 d) o motivo das crianças trabalharem na fazenda para ajudar seus pais. 
 
 
3 – O narrador do texto expõe uma opinião na passagem:  
a) “Era o projeto de um grande banco, apoiado pelo governo. ” 
b) “De manhãzinha, café aguado com pão duro. ”  
c) “Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. ” 
d) “Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem...” 
 
4 – A expressão grifada indica um lugar no trecho:  
a) “Lá em casa, a situação estava difícil. ” 
b) “No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. ” 
c) “No almoço, só coisa de entupir ─ macarrão puro ou arroz com farinha. ” 
d) ”De manhãzinha, café aguado com pão puro. ”  
 
5 – Em “Achava que era frescura de criança. ”, o narrador expressa o pensamento: 
 a) de seu pai 
 b) de sua mãe 
 c) capataz da fazenda 
 d) avô 

 

 



HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 

O EGITO E O RIO NILO 

 

O Egito é um país que se localiza no norte da África e faz parte da conjuntura política do 

Oriente Médio. A maioria da população é islâmica e uma das suas principais atividades econômicas 

é o turismo.  A formação do Egito Antigo foi semelhante à formação da Mesopotâmia, vários grupos 

se deslocaram para algum lugar onde houvesse água. Isso fez o Rio Nilo ganhar importância para o 

Egito.  

O solo ao redor do rio Nilo produzia o húmus, assim, após as enchentes o húmus deixava a 

terra fértil para a plantação e cultivo. Por conta disso, diversos povos ocuparam as margens do rio a 

fim de consolidar a sua sobrevivência.  

Durante o quarto milênio a.C., os primeiros grupos humanos se fixaram no Vale do Rio Nilo e 

organizaram-se em pequenas comunidades, chamadas nomos. A aglutinação dos nomos, levou à 

formação de dois reinos; O Alto Egito (sul) e Baixo Egito (norte). Por volta de 3200 a.C, Menés, líder 

do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e unificou politicamente a região, tornando-se o primeiro 

faraó. 

 

O Faraó 

Era o líder supremo do Egito, a autoridade máxima, o faraó era considerado uma divindade. 

Também tinha a responsabilidade de chefiar o exército e era o sacerdote supremo. Os faraós foram 

responsáveis por ordenar a construção de diversas obras que, atualmente, são consideradas 

patrimônio da humanidade, como as pirâmides. 

Para governar o Egito, o faraó contava com a administração dos escribas para supervisionar 

os governantes locais de cada região, que eram chamados de monarcas. Os escribas eram 

responsáveis pela cobrança de impostos, por fiscalizar a construção de obras e controlar o estoque 

de alimentos. Havia no Egito as seguintes escritas: hieroglífica, a hierática e a demótica. 

        Fonte: observatório uol 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Escreva onde se localiza o Egito? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual a importância do Rio Nilo para o Egito antigo? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



3) Quem era a autoridade máxima do Egito?  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) O Egito antigo organizou-se em pequenas comunidades chamadas nomos, que depois se 

desenvolveram e formaram reinos. Nesse contexto, escreva qual o nome dos dois reinos que 

se formaram no Egito antigo:  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Qual a importância dos escribas para o governo do faraó? O que eles faziam? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Movimentos da Terra 
 

Rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento 
acontece no sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9 centésimos 
para ser concluído, sendo o responsável por termos o dia e a noite. Quando um lado do planeta está 
para o lado do sol, é dia, e consequentemente, do lado oposto é noite. Sem o movimento da Rotação 
não haveria vida na Terra, já que este movimento desempenha um papel fundamental no equilíbrio 
de temperatura e composição química da atmosfera. O movimento de rotação da Terra ocorre de 
oeste para leste, ou seja, a porção Leste vê o nascer do sol primeiro que o Oeste. Como exemplo 
podemos citar o Brasil e o Japão, onde a diferença de fusos horários é exatamente 12 horas. Deste 
modo, quando no Japão são 6h da manhã, no Brasil são 6h da tarde.  
Translação  

O movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol junto com os 
outros planetas. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas 
e cerca de 48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. O tempo que a 
planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado "ano". O ano civil, aceito por 
convenção, tem 365 dias. Como o ano sideral, ou o tempo concreto do movimento de translação, é 
de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias, dia este que é acrescido ao 
nosso calendário no mês de fevereiro e que recebe o nome de ano bissexto. O movimento de 
translação é o responsável pelas quatro estações do ano: verão, outono, inverno e primavera, que 
ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. 

“O que aconteceria se a Terra parasse de girar? ”  
Resposta na lata: tudo sairia voando! “ 
É impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto, mas, se isso acontecesse tudo 

aquilo que se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente: as cidades, os oceanos 



e até o ar da atmosfera', afirma Rubens Machado, do departamento de astronomia da USP. (…) ” 
TANJI, T. Revista Galileu, 09 jun. 2015. Acesso em: 21 maio. 2020 (adaptado). 
 
1. A consequência da hipótese acima apresentada deve-se pela combinação entre: 
a) a inércia e a alta velocidade de rotação terrestre  
b) a força da gravidade e o movimento de translação  
c) o eixo rotacional e o campo magnético da Terra  
d) a massa da Terra e o alinhamento da órbita lunar  
e) a translação e a rotação planetária  
 
2. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. 
Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno 
Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996. A diferença espacial citada é causada por qual característica 
física da Terra?  
a) Achatamento de suas regiões polares.  
b) Movimento em torno de seu próprio eixo.  
c) Arredondamento de sua forma geométrica.  
d) Variação periódica de sua distância do Sol.  
e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita. 
 
3. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas e cerca de 
48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. O texto refere-se ao: 
a) Movimento de Rotação. 
b) Movimento em torno de seu próprio eixo. 
c) Movimento de Translação.  
d) Movimento Gravitacional.  
 
4. 2020 é um ano Bissexto, ele terá 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os 365 habituais. Esse 
"dia extra" ocorre a cada 4 anos, quando é adicionado o 29 de fevereiro no calendário. Quais serão 
os próximos Anos Bissextos e a que movimento da Terra ele está relacionado?  
a) 2024, 2028, 2032, 2036. Movimento de Rotação. 
b) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Rotação  
c) 2024, 2028, 2032, 2036. Movimento de Translação.  
d) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Translação. 
 
5. O movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento acontece no sentido 
anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, 
sendo o responsável por termos o dia e a noite. O texto retrata: 
a) Movimento de Rotação. 
b) Movimento de Rotação e Translação.  
c) Movimento de Translação.  
d) Movimento Gravitacional.  
 
 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
TEMA 4: RELAÇÕES ALIMENTARES 

 A sequência de relações alimentares entre os seres vivos é conhecida como cadeia 
alimentar. As cadeias alimentares são constituídas por seres produtores, consumidores e 
decompositores. 

 A maioria dois vegetais e as algas são seres vivos que produzem o próprio alimento. Eles 
são chamados PRODUTORES. Esses seres vivos formam o primeiro nível de uma cadeia alimentar. 



Os animais não produzem o próprio alimento. Eles necessitam se alimentar de outros seres 
vivos. Os animais são chamados CONSUMIDORES. 
 Os nutrientes passam de um ser vivo para o outro e retornam ao ambiente por meio da ação 
de seres vivos, como algumas bactérias e fungos, em um processo chamado decomposição. Essas 
bactérias e esses fungos são chamados decompositores. Os decompositores, ao se alimentarem, 
transformam a matéria orgânica, como restos de animais e vegetais, em substâncias que auxiliam 
no desenvolvimento dos vegetais. 
Níveis tróficos da cadeia alimentar 

Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre os diferentes 
seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia recebe o nome 
de nível trófico. Produtores, consumidores e decompositores são os diferentes níveis tróficos 
observados nesse esquema. 

  
 

Produtores 

Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar. 
Organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres vivos capazes de 
produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. As plantas e 
algas são organismos classificados como produtores. 
 

Consumidores 

Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros 
seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para sua sobrevivência. 
Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. 

Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, 
terciários, quaternários e assim sucessivamente. Entretanto, é importante destacar que as cadeias 
tendem a não ser muito grandes, sendo geralmente observadas cinco ou menos ligações. 

Os consumidores primários são aqueles que se alimentam do produtor. No esquema 
abaixo, o consumidor primário é o gafanhoto. O organismo que se alimenta do consumidor 
primário é chamado de consumidor secundário. No exemplo, esse é o sapo. O consumidor 
terciário é aquele que se alimenta do secundário, como é o caso da cobra alimentando-se do 
sapo. O consumidor quaternário (ou final) é a águia  alimentando-se do consumidor terciário 
(cobra). 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/niveis-troficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reino-plantae.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/algas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm


DECOMPOSITORES: são organismos que participam da cadeia alimentar realizando a 
decomposição da matéria orgânica, e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os 
consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos 
decompositores os fungos e as bactérias.   

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decomposicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/fungi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/bacterias.htm


TEORIA – PROF.º OTANIEL - 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Operações com números decimais 

Os números decimais são aqueles que pertencem ao conjunto dos números racionais (Q) e 
são escritos com a utilização de uma vírgula. Esses números são formados por uma parte inteira e 
uma parte decimal, que se apresenta à direita da vírgula. 
Exemplo de um número decimal: 

 
Nomenclatura de um número decimal 

As operações matemáticas básicas – adição, subtração, multiplicação e divisão – são 
realizadas com os números decimais mediante a aplicação de algumas regras que veremos a seguir. 
1. Adição de números decimais 

Na soma de números decimais devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, 
ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com 
milésimos. 

Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da 
outra e no resultado a vírgula também deve estar alinhada. 
Exemplo 1: 0,6 + 1,2 
Portanto, 0,6 + 1,2 = 1,8. 

Se um número apresentar mais casas decimais que o outro, você pode adicionar zeros ao 
número com menos casas após a vírgula para igualar a quantidade de termos. 
Exemplo 2: 2,582 + 5,6 + 7,31 
Portanto, 2,582 + 5,6 + 7,31 = 15,492. 
2. Subtração de números decimais 

Assim como na adição, a subtração de números decimais deve ser feita alinhando-se as 
vírgulas. 
Exemplo 1: 3,57 – 1,45 
Portanto, 3,57 – 1,45 = 2,12. 
Exemplo 2: 15,879 – 12,564 
Portanto, 15,879 – 12,564 = 3,315. 

Atividade 
1) Resolva: 

A) 23+30= 

B) 25+12= 

C) 42+37= 



D) 13+12= 

E) 125+23= 

 

2) Resolva:  

A) 134-25= 

B) 23-19= 

C) 34-31= 

D) 100-35= 

E) 75-35= 

 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/operacoes-com-numeros-decimais/ 
 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL - 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 
 
Sólidos geométricos  

 
 
 
 
 
Resumo da classificação de sólidos geométricos: 

          

https://www.todamateria.com.br/operacoes-com-numeros-decimais/
https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/solidos.jpeg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/CLASSSOL1.jpg?attredirects=0


                               

 
 
 
 
 
Os elementos de um poliedro: 

 
  
 
Para saberes o nome do poliedro, precisas saber o nome do polígono da base: 

 
 
Sendo assim: 

https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/CLASSSOL2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/FACESVERTICESARESTAS.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/poligonos.jpg?attredirects=0


 
 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos 

https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos
https://sites.google.com/site/6gdelfimmatematica/5o-ano---relembrar/solidos-geometricos/poloedors.jpg?attredirects=0


EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 
2ºROTEIRO – MARÇO 2021 

4ª atividade: Atletismo 
 Nessa atividade, vamos conhecer algumas provas e curiosidades dentro do Atletismo. 

Você conhece a história do surgimento da maratona? Ela tem base na mitologia grega, a qual 

cita que, no ano 490 a.C., os gregos tinham vencido os persas na batalha, e foi dito para Pheidippides 

que ele tinha de levar essa notícia até a cidade de Atenas. Ele, então, correu 42km até chegar lá e 

conseguiu dizer apenas “ vencemos” antes de cair morto. 

 As Olímpiadas da Era Moderna só retornaram em 1896, por iniciativa do barão Pierre de 

Coubertin, e continuam até hoje. O lema ideal olímpico é representado pela frase Citius, altius, fortius 

que, traduzido do latim, significa    “ O mais rápido, o mais alto, o mais forte”. 

 Cada anel olímpico representa um continente, e o fato de eles estarem entrelaçados simboliza 

a união entre os povos no esporte. 

 
 Azul: Oceania (representando os oceanos); 

 Amarelo: Ásia (representando o povo asiático); 

 Preto: África (representando os negros); 

 Verde: Europa (representando as florestas europeias); 

 Vermelho: América (representando os indígenas). 

Assim, o atletismo também voltou como modalidade olímpica e é um dos esportes que 

apresenta maior quantidade de praticantes até hoje. 

 Na próxima atividade vamos aprofundar um pouco mais nesse esporte, mas conheça 

algumas provas que compõe o atletismo: 

 Corridas rasas (pista): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. 

 Corridas com barreira (pista): 100m (feminino), 110m m (masculino); 400m. 

 Revezamento: 4 x100m; 4x400m. 

 Corridas de Rua: revezamento de rua; meia-maratona; maratona. 

 Marcha atlética: (pista ou rua). 

 Saltos: em distância, triplo, em altura, com vara. 

 Arremessos, lançamentos: de peso: lançamento de dardo, disco, martelo. 

 Entre outros. 

 



Atividades 
1) Cite duas cores do anel olímpico e o que ele representa. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) Cite duas provas oficiais do Atletismo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 

Breve História da música 
 

Como era a divulgação da música na antiguidade? Será que sempre foi possível ouvir 

música como ouvimos hoje, em todos os lugares? 
 

Nem sempre foi possível ouvir música em todos os lugares como agora. A História da 
música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas formas 
de sonoridade. A música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o 
ritmo, a melodia, a voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar 
para outro tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções.  Ainda na pré-história, 
os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos 
fenômenos da natureza. Os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação 
entre os animais, o barulho do vento balançando as árvores, as batidas do coração; tudo isso 
influenciou as pessoas a também explorarem os sons que seus próprios corpos produziam. 
Como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão, 
 

A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira.   
Formou-se, principalmente, a   partir   da   fusão   de   elementos: europeus, indígenas e 
africano.   A maior contribuição do africano foi a diversidade rítmica, as danças e instrumentos 
— a exemplo do maracatu —, que tiveram um papel maior no desenvolvimento da música 
popular e folclórica. O indígena deixou seus traços (não na corrente musical principal), mas 
em alguns gêneros folclóricos de ocorrência regional.  Com a crescente influência de 
elementos melódicos e rítmicos africanos, a música popular começou a adquirir uma 
sonoridade caracteristicamente brasileira, principalmente através da difusão do lundu, do 
frevo, do choro e do samba. 
 

Villa Lobos   primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito. No mesmo período 
a música popular ganha o respeito das elites e consolida gêneros que se tornaram marcas 
registradas do Brasil, como o samba e a bossa nova, ao mesmo tempo em que o rock e o 
jazz norte-americanos são recebidos no país com grande sucesso, adquirem feições próprias 
e conquistam legiões de fãs. 
 

Gêneros regionais de origem folclórica como a música sertaneja, o baião, o forro e vários 
outros também ganham força e são ouvidos em todo o território nacional. 
 

Não se pode pintar um panorama da música nacional durante os dois primeiros séculos 
de colonização. Os primeiros registros de atividade musical consistente provêm da presença 
dos padres jesuítas, estabelecidos aqui desde 1549. Dez anos depois já haviam fundado 
aldeamentos para os índios com alguma estrutura educativa musical, esta musicalização, 
era acima de tudo catequética. 



Atividades 
 
1 - Assinale a alternativa correta 
 
A música é um tipo de arte que trabalha com 
 
(   ) emoções, lugares, sons  
 
(   ) espaço, arquitetura, grafismo 
 

(   ) animais, batida do coração, peso 
 
(   ) sons, voz ,melodia, harmonia 

 
2 – Em que se baseavam as ações sonoras na pré-história? 
 

(   ) nas notas musicais 
 

(   ) na observação dos sons produzidos pela natureza 
 

(   ) na descoberta dos instrumentos de sopro 
 

(   ) nenhuma das alternativa 
 

3 – Assinale verdadeiro ou falso 
 

(   )  primeiros registros de atividade musical vêm da presença dos padres jesuítas 
 

(   ) Villa Lobos  primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito 
 

(   ) contribuição do africano não deixou seus traços na corrente musical principal 
 

4 – Ouça a música   ”Aquarela” de Toquinho faça um desenho coloque suas impressões, 

escreva memórias, sentimentos



INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 
 1 -  Greetings: 
 

 
  2 - Relacione as colunas corretamente 

a) Good afternoon!                         (   ) Eu estou bem, obrigada! 

b) How are you?                             (   ) Qual é seu nome? 

c) I am fine, thanks!                        (   ) Até logo!  

d) Come here!                                 (   ) Como você está? 

e) Nice to meet you!                        (   ) Boa tarde! 

f) See you tomorrow!                      (   ) Venha aqui! 

g) What is your name?                    (    ) Prazer em conhecê-lo 

 
  3 - Numbers: Let’s sing! 
       Complete a canção  “Ten little Indians” 
 
     One little, two little, --------------- little indians 
     Four little, ------------- little, ---------- little indians 
     ------------ little, ------------- little 
     Nine little indians 
     ------------- little indians boys!! 
 
     Ten little,------------ little. ----------- little indians 
     Seven little, -------- little, --------- little indians 
     ---------- little, ------------ little 
     ---------- little indians 
     One little Indian boy!! 
    
    4 - Coloque o resultado da soma em Inglês: 

a) 9 + 7 =                                 e) 10 + 3 = 

b) 10 + 10 =                              f) 14 + 4 = 

c) 6 + 5 =                                  g) 7 + 5 = 

d) 9 + 8 =                                  h) 4 + 4 = 


