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1º ROTEIRO – 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: 

 As atividades estarão disponíveis na escola; 

 Façam da forma que for mais fácil para você e sua família (responda as atividades na folha ou em 
folhas avulsas para a entrega na escola; 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 

 Você também pode pegar as atividades no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno professor, 
você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar as atividades na 
escola (do jeito que achar melhor); 

 Entregar as atividades no dia 20/03/21. 

Calma, o mundo precisa de calma. Falta pouco, está passando... enquanto espera, respeite, cuide, 
higienize as mãos com água e sabão, use álcool gel, não deixe de usar a máscara. 

A vida é tão rara merece ser cuidada. Em breve, todos estaremos juntos novamante... 

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/


2 
 

GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
1-Classifique as palavras abaixo em: substantivo, verbo e pronome: 

 

 a) acelera – 

 

b) telefone-  

 

 c) dedico – 

 

d) história – 

 

e) você-  

 

f) coração - 

 

 g) televisão – 

 

h) maldade-  

 

i) pertenceu-  

 

 j) eu – 

 

k) bastam – 

  

2- Classifique as palavras abaixo em: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Circule as sílabas 
tônicas: 

a. palavras – 

b. bastam – 

c. entender – 

d. medo – 

e. cresce – 
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f. história – 

g. complicou – 

h. peso – 

i. culpa – 

j. carrego – 

k. braços – 

l. entorta – 

m. costas – 

n. cansaço – 

o. maldade – 

p. tempo – 

q. afastar – 

r. quando – 

s. consigo – 

t. coração – 

u. acelera – 

v. sozinha – 

w. mudo – 

x. cama – 

y. televisão – 

z. Olhos – 

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

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
TEXTO 

O Sítio do Picapau Amarelo 

 

Em 2019, a Copas Produções Artísticas traz para o público mineiro a montagem de um dos 

maiores clássicos infantis de todos os tempos: “O Sítio do Picapau Amarelo”, baseado na obra do autor 

brasileiro Monteiro Lobato, considerado um dos primeiros e mais importantes autores de literatura 

infantil do Brasil que é sempre lembrado pelo teor educativo de suas obras. 
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E se o Tempo fosse sequestrado e todos os relógios do mundo parassem? Isso que vai acontecer 

no Sítio do Pica Pau Amarelo. Mas nenhum problema é tão grande que não pode ser resolvido pela 

boneca mais esperta de todas: Emília. Claro, que para ajudá-la, toda a turma do Sítio entrará em ação. 

Quando a Boneca descobre que o Tempo, um senhor muito sábio que 

coordena os relógios do mundo todo, foi levado pela Cuca e que ela o mantém refém em um barquinho 

no meio do mar é hora de usar seu pozinho mágico de Pirlimpimpim e bolar um plano infalível para 

salvar a todos, porque é impossível sobreviver se o tempo parar de correr: os bolinhos da tia Nastácia 

não sairiam mais do forno; os programas da TV seriam sempre os 

mesmos; as galinhas não botariam mais ovos; Pedrinho e Narizinho estariam sempre na mesma série 

da escola; não existiria mais dia e noite; nem um ventinho sequer sopraria na varanda... Um verdadeiro 

caos!                                                                        

                                          Classificação Livre | Duração: 60 minutos SERVIÇO 27 e 28 de julho: sábado 

e domingo às 16h. (Teatro SESI minas – Rua Padre Marinho, 60 (Santa Efigênia). 

                                                                              Disponível em: <https://www.uai.com.br>. 

 

Questão 1 – Aponte o objetivo do texto: 

(     ) contar a história do escritor Monteiro Lobato.  

(     ) comentar o livro “O Sítio do Picapau Amarelo”.  

(     ) divulgar a peça de teatro “O Sítio do Picapau Amarelo”.  

 

Questão 2 – Em “Isso que vai acontecer no Sítio do Pica Pau Amarelo. ”, a que o texto se refere? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – No período, “Mas nenhum problema é tão grande que não pode ser resolvido pela 

boneca mais esperta de todas: Emília. ”, o termo “mais foi usado para: 

(     ) definir uma característica da boneca Emília.  

(     ) intensificar uma característica da boneca Emília.  

(     ) complementar uma característica da boneca Emília.  

 

Questão 4 – Releia esta parte do texto: 

 

“[...] o Tempo, um senhor muito sábio que coordena os relógios do mundo todo, [...]” 

Nessa parte do texto, o autor: 

(     ) apresenta o personagem Tempo. 

(     ) faz uma comparação com o personagem Tempo. 

(     ) levanta uma hipótese sobre o personagem Tempo.  

 

 

https://www.uai.com.br/
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Questão 5 – No segmento “[...] ela o mantém refém [...]”, o verbo “mantém” exprime uma ação: 

(     ) da boneca Emília.  

(     ) da Cuca.  

(     ) da tia Anastácia.  

 

Questão 6 – Na frase “[...] é hora de usar seu pozinho mágico de Pirlimpimpim e bolar um plano 

infalível para salvar a todos [...]”, um verbo é um exemplo da linguagem informal. Assinale-o: 

(     ) “usar”. 

(     ) “bolar”.  

(     ) “salvar”.  

  

Questão 7 – No trecho “[...] não existiria mais dia e noite; nem um ventinho sequer sopraria na 

varanda...”, as reticências indicam: 

(     ) uma opinião.  

(     ) um suspense.  

(     ) uma continuação.  

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Povoamento da América 

A Pré-história americana, em princípio, foca suas discussões sobre o período em que os 

primeiros homens pré-históricos ocuparam nosso continente. Esse assunto conta com diferentes 

pesquisas que indicam datas que variam entre 20 e 35 mil anos atrás. Investigações científicas ainda 

mais recentes trabalham com um período de 50 mil anos atrás.  

Alguns cientistas trabalham com a hipótese de que a América, assim como os continentes 

africano e asiático, contava com populações próprias ou nativas. No entanto, a tese do autoctonismo 

não conta com afirmações materiais, pois ainda não foram encontrados fósseis humanos anteriores ao 

do Homo sapiens. Com isso, as correntes teóricas que defendem que grupos humanos teriam migrado 

de outros continentes para a América ganham maior destaque.  

A teoria migratória de maior destaque acredita que os primeiros grupos humanos a chegar ao 

continente contavam com semelhanças físicas próximas das populações mongoloides e pré-

mongolóides da Ásia. A chegada desses povos à América aconteceu graças ao congelamento do 

Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da América. Há cerca de 12 mil 

anos, o congelamento do Estreito e a baixa no nível das águas do Oceano Glacial Ártico permitiram a 

migração do homem pré-histórico asiático para a América.  

Os defensores dessa tese migratória se embasam nos vestígios pré-históricos encontrados no 

sítio de Clóvis, localizado no Novo México (EUA). No entanto, essa tese sofre grande questionamento. 

Uma dessas suspeitas sobre a Teoria do Estreito de Bering aconteceu quando, em 1975, o fóssil de 

uma mulher foi encontrado na região de Lagoa Santa, situada no estado brasileiro de Minas Gerais. 

Apelidada de “Luzia”, o antigo fóssil tem uma datação equivalente a dos primeiros povos a ocuparem a 
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América do Norte. Além disso, seus traços são negroides como os das populações do continente 

africano ou dos aborígines australianos.  

Baseado nessa descoberta revolucionária, a comunidade científica trabalha com uma terceira 

hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que ocuparam primeiro o continente vieram de 

regiões do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. Tais grupos humanos teriam se deslocado por meio 

de navegações feitas em embarcações de pequeno porte. Com o passar do tempo fixaram-se no litoral 

leste do continente americano e, posteriormente, buscado áreas pelo interior da América. 

Sem chegar a um consenso final, as pesquisas arqueológicas e paleontológicas continuam na 

América. Cada dia, novas descobertas vão ampliando o debate sobre os povos formadores do nosso 

continente. Dessa forma, muitos vestígios pré-históricos americanos ainda esperam seu encontro com 

o homem contemporâneo. 

Com base no texto, responda: 

Atividade 

1. Há quanto tempo o Continente americano foi ocupado pelos primeiros homens pré-históricos?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Explique a chegada desses povos à América pelo Estreito de Bering. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a outra teoria da chegada dos primeiros pré-históricos a América? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Dê o local e o nome que foi dado ao primeiro fóssil encontrado no Brasil. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
LEITURA DE PAISAGENS 
Você sabe o que é uma paisagem? 

Segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem é “Tudo aquilo que nós vemos, o 

que nossa visão alcança. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 

Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...] A 

paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço”. 

Agora, faça um o desenho de uma paisagem que você conhece.  Pode ser aquela que você 

enxerga através da janela da escola, da casa em que mora, ou, ainda, uma paisagem que tenha um 

significado especial. Lembre-se de incluir no seu desenho o maior número possível de elementos da 

paisagem. 

 

Após a conclusão do desenho, responda as questões: 

1)  Quais elementos naturais estão presentes? 

2) Desde quando eles existem? 

3) Quais forças os produziram e/ou os modificaram? 

4) Quais elementos construídos estão presentes? Para que eles foram criados? 

 

LEITURA E ANÁLISE DE IMAGENS  

As fotografias a seguir apresentam a Praça da República e o Edifício Caetano de Campos, 

inaugurado em 2 de agosto de 1894 em estilo neoclássico, sede da primeira Escola Normal Paulista. 

Hoje, ele abriga a sede da Secretaria de Estado da Educação.  Considerado um monumento histórico, 

foi tombado em 1978 como bem cultural do Estado e do Município de São Paulo pelo Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. 

Imagem 2 - Praça da República e Edifício Caetano de Campos na década de 70 

Fonte: Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos/CRE Mario Covas/Escola de Formação 

e aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa 

Souza”/Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
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Imagem 3 - Praça da República e Edifício Caetano de Campos em 8 de fevereiro de 2019. 

Fonte: Acervo Sergio Luiz Damiati 

Observe atentamente este conjunto de imagens, para responder às questões a seguir: 

1) Descreva a paisagem da primeira fotografia. 
 
2) Quais elementos da paisagem sofreram transformação entre o começo do século XX e 2019? 

 

3) Descreva a Praça da República em 2019. O que mudou na paisagem desde o início do século 
XX? 

REFERÊNCIA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES GEOGRAFIA/CURRÍCULO 

PAULISTA/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO /SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
TEMA 3: OBTENÇÃO DE ALIMENTOS 

 Todos os seres vivos precisam de alimento, pois eles são sua fonte de energia e de 
materiais para sobreviver, se desenvolver e se reproduzir. 
 Os seres vivos podem obter alimento de duas formas: produzindo-o ou alimentando-se de 
outros organismos. Essas relações alimentares recebem o nome de CADEIA ALIMENTAR. 
A Cadeia Alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores 
e termina nos decompositores. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, à absorção de 
nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao 

processo em que um ser vivo serve de alimento para outro. 
COMPONENTES DE UMA CADEIA ALIMENTAR 
Os componentes da cadeia alimentar correspondem a toda parte viva que a compõe. Eles são 
classificados em produtores, consumidores e decompositores, cada um deles representa um nível 
trófico. 
Produtores 
Os produtores são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da FOTOSSÍNTESE, ou 
seja, são seres autótrofos. 
Eles representam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar e não precisam se alimentar de 
outros organismos. São exemplos de produtores as plantas e o fitoplâncton. 
O que é fotossíntese? É o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia 
necessária para que possam se manter vivas. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o seu 
próprio alimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidores 
Os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso 
necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. 
Eles dividem-se basicamente em: 
 Consumidores primários: Representados pelos HERBÍVOROS, alimentam-se dos seres 
produtores. 
 Consumidores secundários: Representados pelos 
CARNÍVOROS, alimentam-se dos consumidores primários. 
 Consumidores terciários: Representados pelos carnívoros de grande porte e predadores. 
Importante lembrar que nesse nível trófico estão os chamados detritívoros, os animais que se alimentam 
de restos orgânicos. São exemplos os abutres, minhocas, urubus, moscas, etc. 
Os Animais ONÍVOROS também podem ser consumidores primários ou secundários. 

Decompositores 
Os SERES DECOMPOSITORES são importantes para o ciclo da cadeia alimentar, eles alimentam-se 

da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, 
transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o 
ciclo.  São exemplos de decompositores os fungos, bactérias e alguns protozoários. 
 
ATIVIDADES: 
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6. Explique o que é fotossíntese e por que esse processo é importante. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

7. Explique a importância dos seres decompositores. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA - TEORIA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Números Naturais 

  O conjunto dos números naturais representa-se por N e, para sabermos quais são os números 
naturais, basta pensar com que números começamos a contar por ordem crescente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, … 
   Sendo assim: N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …} 
 
EXERCÍCIO 01.  
Complete a sequência dos números naturais. Depois, responda às questões. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ____, 9, 10, _____,12, 13 _____, _____, ... 
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a) Qual é o primeiro número dessa sequência? ________________ 

 
b) E o próximo? O que devemos fazer para determiná-lo? _______________________ 
 
c) Que número vem imediatamente depois do 7? Como você fez para descobrir esse 
número? __________________________ 
 
d) E depois do 10? Você obteve esse número pelo mesmo procedimento usado no item anterior? 
____________________________________________ 
 
e) Como você fez para descobrir os outros números que faltavam na sequência? 
   __________________________________________________ 
 
f) O sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente depois dele na 

sequência dos números naturais. 
 
O que fazemos para obter o sucessor de um número natural? _____________________ 
 
g) O antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes dele na 
sequência dos números naturais. 
 
O que fazemos para obter o antecessor de um número natural? ___________________ 
 
h) O que devemos fazer para obter qualquer número da sequência dos números naturais? 

______________________________________________________ 
Uma vez que todo número natural tem um sucessor, a sequência dos números naturais é infinita. 

Isso é representado pelas reticências (...). 
 
A reta numérica e os números naturais 
Para visualizarmos melhor a sequência dos números naturais, vamos representá-la em uma linha reta 
que chamaremos de reta numérica. 

 
Escolhemos um ponto para representar o zero. 
• Caminhando para a direita, a partir do zero, e considerando sempre a mesma distância, marcamos  
os pontos correspondentes aos números naturais 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 

Você já sabe comparar números naturais e dizer quando um é maior (>), igual (=) ou menor (<) 
que outro. A reta numérica permite visualizar facilmente essa comparação. 

Dados dois números, o maior número é o que estiver representado à direita do outro na reta 
numérica. 
 
Veja os exemplos: 

 
• 4 > 2 (lemos: quatro é maior que dois)   • 1 >0 (um é maior que zero) 
• 2 < 7 (dois é menor que sete)    • 5 < 5 (cinco é igual a cinco) 
 
Observe: 
• Quais são os números naturais menores que 7? 
Resposta: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
 
• Quais são os números naturais maiores que 7? 
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Resposta: Existem infinitos números naturais maiores que 7. 
 
• Quantos números naturais há de 3 até 7? 

Resposta: Há cinco números naturais: 3, 4, 5, 6 e 7. 
• Quantos números naturais há entre 3 e 7? 

Resposta: Há três números naturais: 4, 5 e 6. 
 
Números naturais consecutivos 
São números que vêm imediatamente após o outro. 
Veja alguns exemplos: 
• 7 e 8 são consecutivos; 
• 23, 24 e 25 são consecutivos; 
• 4 300, 4 301, 4 302 e 4 303 são consecutivos. 
 
Números Pares e Ímpares 
   Um número é PAR quando dividido por 2 o resto é zero, ou seja, conseguimos dividir exatamente em 
duas partes iguais.  Um número é ÍMPAR quando dividido por 2 o resto é diferente de zero.  
   É possível ainda descobrir se um número é par ou ímpar pelo seguinte critério: Todo número cujo 
último dígito for 0, 2, 4, 6 e 8 será par, e todo o número que o último digito for 1, 3, 5, 7, 9 será 
ímpar. 
   * O número zero (sozinho),  não é para nem ímpar, é neutro. 

EX: 7895 é ímpar porque termina em 5 
EX: 12096 é par porque termina em 6 
 
EXERCÍCIO 02.  

   
O maior número, menor que 500 e com todos 
os algarismos diferentes, é: 

 
(A) 495     (B) 490     (C) 498     (D) 497 

 

EXERCÍCIO 06.  

Quais são os números naturais: 
A) Compreendidos entre 40 e 60? 
_____________________________________ 
B) Os pares compreendidos entre 20 e 40? 
_____________________________________ 
C) Ímpares de 600 a 620 ? 
_____________________________________ 
 

EXERCÍCIO 03.  
 Escreva todos os números naturais que são 
maiores do que 35 e menores do que 42. 
_____________________________________ 
 

EXERCÍCIO 07.  
 

Assinale a alternativa que contém os números 
naturais consecutivos: 
 
(a) 0, 7, 14 
(b) 49, 50, 51 
(c) 4, 5, 6, 8 
(d) 100, 200, 300 
 

 
EXERCÍCIO 04.  
Quantos números de três algarismos (sem 
repeti-los num mesmo número) podemos 
formar com os algarismos 2, 5 e 7? 
___________________________________
___________________________________ 
 

 
EXERCÍCIO 05.  
No quadro seguinte estão indicados os preços 
de alguns modelos de automóvel e o consumo 
de combustível aproximado, de cada um, para 
percorrer 100 km. 

 
EXERCÍCIO 08. 
Observe os cartões: 

 
Organize-os de modo a representar: 
 
a) o maior número ímpar; 
_______________________________ 
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a) O modelo mais caro é o de menor 

consumo? ____________________________ 
b) O modelo mais barato é o de maior 

consumo? ____________________________ 
c) Ordene os modelos de automóveis em 

ordem crescente de preços.  
_____________________________________
_____________________________________ 
 
d) Ordene os modelos de automóveis em 
ordem decrescente de consumo. 

_____________________________________
_____________________________________ 
 

b) o menor número par; 

______________________ 
c) o menor número ímpar maior que 6 000; 

___________________ 
d) o maior número par menor que 6 000. 

_____________________ 
 
 
 
EXERCÍCIO 9.  
Na sequência dos números naturais, considere 
os: 
 
• quatro primeiros números; 
_____________________________________ 
• quatro primeiros números ímpares; 
_________________________________ 
• quatro primeiros números pares. 
_____________________________________ 
Quantos números você considerou? 

(a) 7  ( b) 8  (c) 9  (d) 12 
 

 

EXERCÍCIO 10. 
 

   Qual a sentença falsa? 

(a) O menor número natural é zero. 
(b) O maior número natural par de dois 
algarismos é o 98. 
(c)  O menor número natural ímpar de três 
algarismos é o 101. 
(d)  O maior número natural de cinco 
algarismos é o 10.000. 

EXERCÍCIO 12. 
 

   O quinto número da sequência 480, 240, 

120, ... é: 

 

(a) 300     (b) 400      (c) 600     (d) 700 

 

 

 
EXERCÍCIO 11. 
 
As invenções listadas na tabela abaixo 
contribuíram muito para o conforto do ser 
humano. Ao lado de cada uma encontramos o 
ano em que foram inventadas. Na reta 
numerada está assinalado um valor que 
corresponde ao invento _________________. 

EXERCÍCIO 13. 

   
 Quatro amigos querem saber o número que os 
identifica como sócios de um clube. 

 
Descubra o número de cada um, sabendo 
que: 
• os números de Paula e Rodrigo não são 
pares; 
• o número de Rodrigo não é o menor, nem o 
maior de todos; 
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Escreva os nomes das invenções em ordem 
crescente segundo o ano de sua criação. 
 

 

  

 

 

• o número de Luciana não é maior que o 
número de Rui. 
 
 

  

 

 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

Números Naturais: https://youtu.be/stILeruzREw 

Reta numérica: https://youtu.be/fUhAzhHqfSw 

Números pares e ímpares:    https://youtu.be/hU1bV5IAPD0 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 

MATEMÁTICA - GEOMETRIA – 6º ANO 
1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

As Retas  
Reta - É representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o comprimento 

como dimensão) e encontramos nas seguintes posições: 

 

https://youtu.be/fUhAzhHqfSw
https://youtu.be/hU1bV5IAPD0
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Semirreta 
As semirretas são retas que apresentam um ponto de origem. 
Esse ponto indica seu início, no entanto elas não apresentam um fim, ou seja, são infinitas. 
Quando representadas, as semirretas são indicadas por uma seta de um dos lados, que demostram o 
sentido que não tem fim. 
No exemplo abaixo temos a semirreta de origem A que passa pelo ponto B. 

 
Segmento de reta 
O segmento de reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. 
Geralmente, os segmentos de reta são representados dentro de colchetes (Segmento de Reta [AB]) 
ou com um traço acima das letras: 

 
 

EXERCÍCIO 01.   Observe as ruas deste mapa: 

 

a ) Como são a rua 8 e a avenida 20? ______________________________________ 

b ) Como são  a rua Samambaia e a rua 9? __________________________________ 

 

EXERCÍCIO 02. Escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou 

concorrentes oblíquas. 

 

 
 

 

 

 
 

 
______________ 

 
______________ 

 
_____________ 

 

 

Retas coincidentes 

São retas coplanares que possuem todos seus pontos em comum. 

r≡s 



16 
 

EXERCÍCIO 03.  Observe as retas que aparecem na figura ao lado. Depois, escreva onde se 

localizam: 

 

 

 

 

 

 

a ) duas retas paralelas: __________________________________ 

b ) duas retas concorrentes perpendiculares: 

______________________________________________________ 

c ) duas retas concorrentes oblíquas: 

______________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO 04.  

Analise na figura abaixo as retas a, b, c, d e e. 

 
Indique a posição relativa dessas retas, tomadas duas a duas (paralelas, perpendiculares ou oblíquas). 
a ) a e b _________________ 

b ) a e c _________________ 

c ) a e d Oblíquas _______________ 

d ) a e e Perpendiculares _______________ 

e ) b e c Perpendiculares _________________ 

f ) b e d Oblíquas _______________________ 

g ) c e d Oblíquas _______________________ 

h ) c e e Paralelas _______________________ 

i ) d e e Oblíquas ________________________ 

j ) b e e Perpendiculares __________________ 

 
EXERCÍCIO 05.  

Indique se as linhas a seguir são paralelas ou perpendiculares. 
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a) As duas linhas de fundo. __________________________ 

b) Uma linha lateral e uma linha de fundo. ________________ 

c) A linha do meio em relação às linhas laterais. _______________________ 

d) A linha do meio em relação às linhas de fundo. _______________________ 

 

EXERCÍCIO 06.  

Mário quer ir até o muro pelo caminho mais curto. 

 
 

Qual caminho deverá escolher? Por quê? 
_________________________________________________________________________________ 
 

EXERCÍCIO 07.  

Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas sentenças abaixo: 

a) As retas são linhas infinitas (   ) 

b) os segmentos de reta determinam uma parte da reta (   ) 

c) os segmentos de reta são maiores que as retas (    ) 

d) as semirretas são infinitas dos dois lados (   ) 

e) as semirretas são infinitas de um lado (    ) 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

https://youtu.be/mP_FYcXKu0U 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Benefícios da Atividade Física 

 A atividade física proporciona ao nosso organismo, inúmeras vantagens. Conheça algumas 

delas: 

 Melhora a coordenação motora 

 Melhora a flexibilidade. 

 Fortalece o sistema cardiovascular e respiratório. 

 Proporciona o fortalecimento ósseo. 

 Proporciona o fortalecimento Muscular. 

 Auxilia na perda de peso. 

 Alivia tensões e diminui o estresse, 

 Ajuda a evitar e controlar doenças como diabetes tipo II, hipertensão e obesidade, entre outros. 

Existem vários tipos de atividade física. 

Esporte: Atletismo, natação, futsal, voleibol, handebol, entre outros. 

Lutas: capoeira, judô, jiu-jitsu, entre outros. 

Danças: Balé, dança moderna, Hip-hop, dança de salão, etc..; Ginásticas e muitos outros... 

 Além de melhorar o condicionamento físico, escolher se queremos competir ou apenas praticar 

um pouco e relaxar. Tudo vale, até brincadeira de rua (pega-pega, queimada, pular corda). 

Introdução: Atletismo 

 A história do Atletismo é bem interessante e variada, já que cada prova tem uma origem. A prática 

dessa modalidade ocorre desde a Antiguidade em que civilizações como do Egito, da Mesopotâmia e 

da Grécia praticavam movimentos que simbolizavam o atletismo. 

 Os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram seu início 776 a.C, em Olímpia na Grécia e duraram 

até 393 d.C. (mais de 1000 anos). A realização desses jogos acontecia em 4 em 4 anos, como podemos 

ver atualmente em homenagem ao Deus grego Zeus, e a premiação dos atletas, em vez de medalhas 

era uma simples coroa feita de ramos de oliveira. 

Obs.: Você sabia que, antigamente, todos os atletas competiam sem roupa? 

Atividades 

1) Cite dois benefícios que a atividade física proporciona para gente? 

 

 

2) Antigamente os Jogos Olímpicos eram realizados de quantos em quantos anos? E como é 

hoje?  

 

 

 

3) Pesquisa: Onde será realizada a Olímpiada esse ano? 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
1º Texto – Corpo: instrumento musical? 

      O corpo pode ser um instrumento para criar música? Que tipo de instrumento? 
      O corpo humano é capaz de produzir uma grande quantidade de sons, que podem variar desde o 
som do coração batendo, os suspiros a respiração, batida de palmas, estalar de dedos, tapas no peito, 
coxa, batidas de pé etc, que chamamos de percussão corporal, até a voz. 
      O termo beatbox refere-se à percussão vocal, reproduz sons de bateria com a voz, boca e nariz. 
Também envolve cacarejo, imitação de cornetas, cordas e outros instrumentos musicais, além de outros 
efeitos sonoros. 
     O instrumento do canto é a voz, que tem uma ligação intima com a religião. Desde a Antiguidade, o 
ser humano cantava aos deuses para reverenciar, pedir perdão, pedir graças. Entre os povos indígenas, 
os pajés entoavam cantos sagrados para afugentar maus espíritos, curar doenças e atrair energias 
positivas. Os muçulmanos fazem de sua voz melodia para Alá. Na Índia os hindus têm cantos para os 
diversos deuses de sua mitologia. A música cristã, também conhecida como música gospel, mistura 
ritmos do pop e do rock e letras com temas religiosos. No Brasil, os orixás são homenageados com 
cantos afro-brasileiros. 
     A classificação das vozes segue o seguinte padrão: 

Vozes femininas: Contralto (a voz mais grave); Meio-soprano (uma voz intermediaria entre contralto 

e soprano); Soprano (mais aguda) 

Vozes masculinas: Baixo (mais grave); Barítono (intermediaria entre o baixo e o tenor); Tenor (mais 

aguda). 

Pesquisa 

Faça uma breve pesquisa e responda as seguintes questões; 

O que é música erudita? Dê exemplo 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

O que é música popular? Dê exemplo 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1º Assinale a alternativa correta. Ao longo da vida temos experiência com os mais variados sons isso 

cria em nós ........ 

(    ) Palavras-sons 

(    ) Sonoridades produzidas por animais 

(    ) Memória sonora 

(    ) Densidade sonora 

2º Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir: 

(   )  Nossa memória sonora nos possibilita perceber e reconhecer os sons que são chamados de 
parâmetros sonoros. 
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(    )  Densidade sonora é quando vários sons são emitidos ao mesmo tempo. 
 

3º Numere a segunda coluna de acordo com a primeira 

( 1  ) Intensidade           (   ) Identifica o som permite reconhecer que emite o som 

( 2  ) Duração               (    ) Identifica se um som é forte ou fraco 

( 3  ) Timbre                  (   ) Identifica se um som é agudo, médio ou fraco 

(  4 ) Altura                    (   ) Identifica se um som é curto ou longo 

 

4º Patrimônio Cultural é o conjunto de bens culturais de um povo e pode ser material e imaterial. 

Assinale 1 para material e 2 para imaterial  

(    ) Partituras musicais                 (    )  Cantos 

(    ) Fotografias                             (    )  Prédios 

(    ) Danças                                    (    ) Cidades 

(    )  Receitas culinárias                 (    ) capoeira 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 
1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

NUMBERS 

1 - one                   6 -six                   11 - eleven               16 - sixteen 

2 - two                   7 - seven              12 - twelve               17 - seventeen 

3 - three                 8 - eight               13 - thirteen              18 - eighteen 

4 - four                   9 - nine                 14 - fourteen             19 - nineteen 

5 - five                   10 - ten                  15 - fifteen                 20 – twenty 

 


