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LIPT 
Aula 1 e 2 

Leia e depois responda: 

 

1. O que o Snoopy queria no primeiro quadrinho? 

_________________________________________ 

2. O que ele fez para conseguir o que queria? 

_________________________________________ 

3. Ele alcançou seu objetivo? Explique: 

_________________________________________ 

4. Que tipo de linguagem é empregado na tirinha? 

(  ) Verbal 

(  ) Não verbal 

(  ) Mista 

Leia e depois responda: 

 



 

5. Qual o tipo de linguagem de cada imagem? Justifique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Traduza em linguagem verbal a mensagem que cada imagem transmite. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Marque com o (x) o nível de linguagem que se utiliza nas determinadas situações: 

a) Durante uma entrevista de emprego 

(   )Formal                   (   )Informal 

b) Durante uma conversa com os amigos 

(   )Formal                   (   )Informal 

c) Numa conversa com seus familiares 

(   )Formal                   (   )Informal 

d) Na sala de aula com a professora 

(   )Formal                   (   )Informal 

 

Aulas 3 e 4 

1) Observe a tirinha abaixo para responder à questão proposta: 

 
As tirinhas são compostas pelo que se chama linguagem mista. Quais são os tipos de 

linguagens que participam da transmissão da mensagem nas tirinhas e nas histórias 

em quadrinhos? 

 

2) Observe as figuras abaixo e indique se estamos diante de linguagem verbal, 

linguagem visual ou linguagem mista: 

 



 

3) Marque V para a afirmação verdadeira e F para a afirmação falsa: 

(    ) A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na transmissão da mensagem. 

(    ) Histórias em Quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem verbal e visual. 

(    ) As placas de trânsito utilizam linguagem verbal. 

(    ) Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. 

(    ) Os gestos, os símbolos, os desenhos e as placas são exemplos de linguagem visual 

 

 
GRAMÁTICA 

Interjeição 

 

 

Interjeição é a palavra invariável que exprime 
emoções, sensações, estados de espírito; ou 
que procura agir sobre o interlocutor, levando-
o a adotar certo comportamento sem que, 
para isso, seja necessário fazer uso de 
estruturas linguísticas mais elaboradas. 
 
• Ah! Pode exprimir prazer, deslumbramento, 
decepção; 
 
• Psiu! Pode indicar que se está querendo 
atrair a atenção do interlocutor, ou que se 
deseja que ele faça silêncio.

 
Outras interjeições e locuções interjetivas podem expressar: 
 
• Alegria: oh!, ah!, oba!, viva!; 
• Dor: ai!, ui!; 
• Espanto, surpresa: oh!, ah!, ih!, opa!, céus!, puxa!, chi!, gente!, hem?!, meu Deus!, uai!; 
• Chamamento: olá!, alô!, ô!, oi!, psiu!, psit!, ó!; 
• Medo: uh!, credo!, cruzes!, Jesus!, ai!; 
• Desejo: tomara!, oxalá!, queira Deus!, quem me dera!; 
• Pedido de silêncio: psiu!, calado!, quieto!, bico fechado!; 
• Estímulo: eia!, avante!, upa!, firme!, toca!; 
• Afugentamento: xô!, fora!, rua!, toca!, passa!, arreda!; 
• Alívio: ufa!, uf!, safa!; 
• Cansaço: ufa!. 
 
A compreensão de uma interjeição depende da análise do contexto em que ela aparece. 
Quando a interjeição é expressa por mais de uma palavra, recebe o nome de locução interjetiva. 
Ora bolas!, cruz credo!, puxa vida!, valha-me Deus!, se Deus quiser! 
Macacos me mordam! 
 
A interjeição é considerada palavra-frase, caracterizando-se como uma estrutura à parte. Não 
desempenha função sintática. 
 
Exercícios 
 



 1. O que são interjeições? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 2. Identifique as interjeições e classifique-as conforme os sentimentos ou emoções que exprimem. 

 

MEDO – ADMIRAÇÃO – ALEGRIA – AGRADECIMENTO – ESPANTO – ADVERTÊNCIA – 
SILÊNCIO – AVERSÃO – IMPACIÊNCIA – ALÍVIO 

a) Obrigada, é muita gentileza de sua parte. ___________________ 

b) Ufa! Até que enfim terminamos o trabalho! ___________________ 

c) Ah! Você aqui a esta hora! ___________________ 

d) Puxa! Pensei que não viesse mais. ___________________ 

e) Puxa! Você é realmente um artista. ___________________ 

f) Calma, que tudo acabará bem. ___________________ 

g) Ih, que bagunça está aqui! ___________________ 

h) Olá! Que bom revê-lo! ___________________ 

i) Nossa, que lugar lindo!!! ___________________ 

j) Oba! A festa vai começar! ___________________ 

k) Psiu! As crianças estão dormindo. ___________________ 

l) Credo, que coisa horrível! ___________________ 

 

Aula 2 

3. Assinale as interjeições mais adequadas para as ilustrações. 

 

 

 

4. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas abaixo: 

 “_____ que nada tenha acontecido com 

Maurício.” “_____! Com quem eu estou 

falando?” “_____, você fala demais!” 

 

a) Oxalá, hum, irra 

b) Tchau, que pena, claro 

c) Hum, claro, ué 

d) Queira Deus, alô, bico calado 



 

5. Relacione as interjeições aos sentimentos que expressam: 

( 1 ) Oba! Viva!                                 (         ) Desculpa 

( 2 ) Perdão! Desculpa!                    (          ) Aplauso 

( 3 ) Bis! Bravo!                                (          ) Medo 

( 4 ) Ai! Cruzes!                                (          ) Alegria 

 

6. Quais dos grupos de palavras são formados por interjeição: 

a) Vida, Casa, Palavra, Cruzada 

b) Documentar, Texto, Moscas! , Questione! 

c) Ei!, Marta, Sai!, Entretanto 

d) Oh!, Oba!, Atenção! 

7. Assinale a oração que expressa pena: 

a) Chega! Não aguento mais! 

b) Quem me dera ganhar uma herança! 

c) Pobre coitado! Nem casa tem. 

d) Bravo! Cante mais uma vez. 

 

8. “Nossa Senhora! Como você pôde fazer isso!” A locução interjetiva destacada 

expressa: 

a) espanto 

b) saudação 

c) satisfação 

d) desejo 

 
Aula 3 
 
9. Elabore cinco frases utilizando interjeições ou locuções interjetivas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

10. Complete as frases abaixo com as interjeições do quadro: 

      Alô – socorro – oxalá – ufa – passa – cuidado. 

a)     ________ Não chova amanhã. 

b)    _________ Escola! 

c)     _________ Quem está falando? 

d)    _________ Preciso de ajuda! 

e)     _________ Seu vira-lata sem dono! 

f)      _________ Acabei a tarefa! 

 

11. Reescreva os trechos substituindo o que estiver em destaque por interjeições. Veja o 

exemplo: 

 

Já são oito horas – disse a mãe admirada. 

Puxa, já são oito horas – disse a mãe. 

 

a)     Façam silêncio. Preciso explicar esse assunto. 

________________________________________________________________________ 



 

b)    Consegui ser aprovado – gritou o menino com muito entusiasmo. 

________________________________________________________________________ 

 

c)     Agora vamos ter a nossa casa- falou o pai, com alívio. 

________________________________________________________________________ 

 

d)    Não faça perguntas indiscretas – disse a mãe com um ar de advertência. 

________________________________________________________________________ 

 

e)    O cachorro quase me mordeu – disse a menina, muito amedrontada. 

________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA 

NÚMEROS PRIMOS 

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

número. Como o número 13 e o 17, por exemplo. Esses números são 

chamados de números primos. 

Veja a seguir os números primos até 30: 
 

 
 

O número 1 não é primo, pois possui 

somente um divisor. Responda : 

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

• Descubra, os números primos de 30 a 50. 
 

➢ Decomposição em fatores primos 
 

Sabe-se que: 
 

● há infinitos números primos; 
 

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

 

 
 
 



Comecemos com 

o número 30. 30 = 

2 . 15 

30 = 2 . 3 . 5 
 
 

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

10, 15, 30. Veja como é: 

 

Não esqueça o 1, que é divisor de todo 

número natural! Vamos fazer o mesmo com 

o número 45: 

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

primos que os formam, existe um processo prático. Vamos apresentá-lo por 

meio de exemplos. 

Decompor 540 em fatores primos. 
 

Procuramos o primeiro número primo pelo qual o número a ser decomposto é 

divisível. Neste exemplo é o 2. 



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

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

 

Decompor 1 323 em fatores primos. 

O primeiro número primo que divide 1 323 é 3. 

 

 
Terminou o processo. 

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

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

 
EXERCÍCIOS 

 

 

17. Explique com suas palavras o que é um número primo. 

 
 

18. Quando sabemos que um número é composto? 

 

 
19. Explique por que: 

a) 37 é um número primo. 

b) 25 não é um número primo. 

c) 1 não é um número primo. 

d) Zero não é um número primo. 
 

20. Quais destes números são primos? 



 
SUGESTÃO DE LINKS: 

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

GEOMETRIA 
 

O que é perímetro? E como o calculamos? 
 

Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. 

 
Observe um campo de futebol, o perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. 

 

 
Para fazermos o cálculo do perímetro devemos somar 

todos os seus lados: 

P = 100 + 70 + 100 + 70 

P = 340 m 

 
 
 

 
O perímetro da figura ao lado é o contorno dela, como não temos a medida de seus lados, para 

medir o seu perímetro devemos contorná-la com um barbante e depois esticá-lo e calcular a 

medida. 

 

 
A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de 

comprimento: metro, centímetro, quilômetro... 

Exemplo: 

 

 
O perímetro da figura é a soma de todos os seus lados: 

P = 10 + 8 + 3 + 1 + 2 + 7 + 2 +3 

P = 18 + 4 + 9 + 5 

P = 22 + 14 

P = 36 cm 

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


Vamos ver o que você aprendeu! Realize as atividades seguintes: 

 
1) O símbolo abaixo será colocado em rótulos de embalagens. 

 
 

Sabendo-se que cada lado da figura mede 1 cm, 

conforme indicado, a medida do contorno em 

destaque no desenho é: 

 
a) ( ) 20 cm. b) ( ) 18 cm. c) ( ) 22 cm. d) ( ) 24 
cm. 

 
 

2) A figura abaixo representa um terreno com suas dimensões. 
 
 

Quantos metros de cerca serão necessários 

para contornar esse terreno? 

a) ( ) 42 m. 

b) ( ) 48 m. 

c) ( ) 78 m. 

d) ( ) 54 m. 
 
 
3) A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 m de largura e 42 m de 

comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre: 

a) ( ) 64 m. b) ( ) 84 m. c) ( ) 106 m. d) ( ) 128 
m. 

 
 
4) Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de 

muro Pedro construiu para cercar esse terreno? 

a) ( ) 90m. b) ( ) 180m.             c) ( ) 360m.           d) (    )810m. 
 

 
ARTE 

 
1ºª aula Componentes da dança 

 

     A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que se dão em conexão e formam 

a dança; o intérprete, o movimento, o som e o espaço. 

     O intérprete – a dança não acontece sem a pessoa que dança, sua biografia, sua postura 

física seu jeito, suas habilidades e limitações. O intérprete na contemporaneidade, usa recursos 

teatrais, a voz ou o canto a interpretação. 

     O movimento – toda a forma de coordenação de partes do corpo, ações corporais mais 

variadas (andar, girar, torcer...) os fatores do movimento (fluência, espaço, peso e tempo), 



formas espaciais desenhadas pelas ações. O movimento engloba ainda técnicas de diferentes 

danças modernas, passos de danças folclóricas, sociais, balé, frevo, esporte, capoeira etc, etc. 

     O som – engloba todos os tipos de música e todos os tipos de som: a respiração, as mãos 

raspando, roçando ou batendo no corpo, no chão, sons emitidos por meio da voz etc. o emprego 

do termo som se deve ao fato de a dança não ser feita só com a música e sim com som. No 

silêncio há som (mesmo surdos-mudos emitem sons rindo, respirando). A música pode ser 

usada em contraposição ao movimento, pode ser integrada ao movimento, ter sido criada para 

a dança. 

     O espaço – engloba o palco, sala de aula, o pátio, a rua, a forma de colocar a plateia. 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso 

 

(   ) o movimento em dança  engloba técnicas de diferentes danças  

(   ) a plateia não deve ser pensada quando determinamos um espaço para dança 

(   ) habilidades e limitações não são essenciais na escolha do intérprete 

(   ) os fatores do movimento são cinco fluência, espaço, som, peso, tempo 

(   ) a sala de aula pode ser usada como espaço para dança 

 

2º Em uma _______ contemporânea, o __________, usualmente, usa recursos ________, a 

voz ou o canto a _____________. 

Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 

(  ) dança, bailarino, corporais. coreografia 

(  ) interpretação, intérprete, vocais, movimentação 

(  ) obra, intérprete, teatrais, interpretação   

(  ) dança, coreografo, teatrais, interpretação 

 

3º Quais são os fatores do movimento _________________________________ 

_______________________________________________________________  

2ª aula Influências no balé clássico e romântico 

     O balé clássico nasceu nos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como 

mero coadjuvante de alguns trechos de óperas. Os intérpretes, que participavam dos 

espetáculos, eram ciganos, dançarinos e acrobatas que divertiam a multidão. 

     O rei Luís XIV (1638-1715) proporcionou um grande desenvolvimento para a dança. Exímio 

bailarino, criou vários personagens para si próprio, como deuses e heróis. Sua grande aparição 

foi como “Rei-Sol”, aos catorze anos de idade, no balé real A noite. O personagem derrotava 

as trevas, usando um traje de plumas brancas. 

     O balé uniu as acrobacias dos profissionais e a leveza e graça da dança das festas da 

aristocracia. 

     Luís XIV criou em 1713 uma companhia de dança, com vinte bailarinos, para a famosa Ópera 

de Paris. A vestimenta dos bailarinos também está ligada ao desenvolvimento da técnica da 

dança. O sonho de voar de Ícaro, Leonardo da Vinci e Santos Dumont também é o sonho dos 

bailarinos. Os temas para balé começam a exigir a ilusão do voo e para isso A luta contra as 

pesadas saias e a busca de liberdade de movimentos continua até depois da Revolução 

Francesa (1789) quando foi criada a malha, dando maior liberdade e mobilidade ao bailarino. 

     Em 1830 o balé romântico se desenvolve na França e se estende por toda a Europa. As 

histórias mostravam, em sua maioria, uma heroína, triste, capaz de morrer ou enlouquecer por 

amor. Os ideais da bailarina romântica, provocaram modificação da técnica, introduzindo as 

sapatilhas de ponta. As roupas ficaram mais leves e facilitou a fluidez dos movimentos. 

Atividade 



1º Baseado nas informações do texto complete e crie um cenário para os bailarinos 

 

 

                                          

 
ED. FISICA 

 

 

 

Aula 1: Dança  

A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, 

criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma música que se pode 

dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, e até 

mesmo sem ele. 

A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na Pré-História, quando os 

homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, 

descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, através 

das palmas. 

O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos, em que as 

pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros 



registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de 

Cristo. 

Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças apareceram na Grécia, em virtude das 

comemorações aos jogos olímpicos. 

O Japão preservou o caráter religioso das danças. Até hoje, elas são feitas nas cerimônias 

dos tempos primitivos. 

Em Roma, as danças se voltaram para as formas sensuais, em homenagem ao deus Baco 

(deus do vinho),  

 Nas cortes do período renascentista, as danças voltaram a ter caráter teatral, que estava se 

perdendo no tempo, pois ninguém a praticava com esse propósito. Praticamente daí foi que 

surgiram o sapateado e o balé, apresentados como espetáculos teatrais, onde passos, 

música, vestuário, iluminação e cenário compõem sua estrutura. No século XVI surgiram os 

primeiros registros das danças, em que cada localidade apresentava características próprias.  

No século XIX surgiram as danças feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, dentre 

outras. Estas, a princípio, não foram aceitas pelos mais conservadores, até que no século XX 

surgiu o rock’n roll, que revolucionou o estilo musical e, consequentemente, os ritmos das 

danças. 

 

Aula 2 : Responda 

1) De acordo com o texto, qual a definição de Dança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) É possível dançar sem o som da música? Explique de acordo com o texto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3) Como se deu o surgimento da Dança e qual a principal característica nesse 

surgimento? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4) Que característica tinha a dança na Grécia? 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
5) O que revolucionou os estilos musicais e a dança, de acordo com o texto? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
HISTÓRIA 

Aula 1  

 Finalizando os nossos estudos sobre o Egito Antigo, chegou o momento de entre 

outras coisas, estudarmos as pirâmides... 

EGITO ANTIGO  V 

  Os egípcios da Antiguidade acreditavam na vida pós-morte, ou vida eterna, 

em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo, por esse motivo 

mumificavam seus cadáveres, a intenção era o de preservar o corpo 

Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e 

descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do 

corpo. 

Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura 

do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, 

o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. 

Aplicavam uma espécie de ácido (via nasal) que o derretia, facilitando sua extração. Em 

seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal (para desidratá-lo e 

matar as bactérias) durante setenta dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, 

ervas aromáticas (para evitar sua deterioração) e alguns textos sagrados. 

Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de 

linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse 

processo, o corpo era colocado em um sarcófago (espécie de caixão). 

Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anúbis até o 

Tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado 



em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a 

pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar seu corpo. Caso contrário, seria 

devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. 

 

Aula 2 

PIRÂMIDES 

 Muito se fala sobre as pirâmides, muitos mistérios ligados à sua construção, tornando-

se, inclusive, assuntos esotéricos. 

 Na verdade, a função social da pirâmide, nada mais é do que a de servir de túmulo aos 

faraós e seus familiares mais próximos. 

 As pirâmides não eram o único tipo de túmulo do Egito Antigo, existiam também as 

mastabas (túmulos de nobres, sacerdotes e altos funcionários reais) e os hipogeus (túmulos 

escavados em pedras, utilizados para a população em geral). 

As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos 

faraós. Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as três mais conhecidas são Quéops, 

Quéfren e Miquerinos, na península de Gizé. 

Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de 

leão e a cabeça de um faraó. 

A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Sabe-se que 

os egípcios faziam cálculos matemáticos baseado em suas crenças religiosas e isto acabava 

por determinar a altura e largura dessas edificações. 

A mão de obra consistia tanto em escravos quanto trabalhadores livres. Isso tudo, desde 

estrangeiros escravizados, passando por camponeses egípcios que trabalhavam durante o 

regime de cheias do Nilo. 

Aula 3 

ATIVIDADES 

1-) Qual o significado de vida pós-morte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2-) Por que o motivo os egípcios da Antiguidade mumificavam seus cadáveres? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://www.todamateria.com.br/rio-nilo/


3-) O que vem a ser um sarcófago? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4-) Qual a função social das pirâmides? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-) Escreva os nomes dos túmulos existentes no Egito Antigo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-) Escreva os nomes das principais pirâmides do Egito Antigo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7-) O que é esfinge? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8-)  Qual era a mão de obra aplicada na construção das pirâmides. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 
Aula 1, 2 e 3 

Estrutura da Terra. 

DINÂMICAS DA TERRA 

 

 Nosso planeta é repleto de diferentes paisagens. Ao longo do tempo, elas vêm sendo 

constantemente transformadas pela ação de diferentes fatores, como vento, água das chuvas, 

rios e mares, atividade vulcânica e também pela ação do ser humano. 

Estrutura da Terra 

 



CROSTA: é a camada mais superficial, composta por rochas e minerais. 

 

MANTO: é a camada localizada entre a crosta e o núcleo. O manto possui uma composição 

pastosa chamada magma. 

 

NÚCLEO: é a região central do interior da Terra, composta em sua maioria por ferro e níquel. 

O núcleo é dividido em: 

Núcleo interno: consiste em uma camada mais fluida. 

Núcleo externo: é a parte sólida do núcleo. 

 

Atividade:  

1. utilizando o texto acima coloque os nomes na Estrutura da Terra. 

2. Pinte: núcleo interno – amarelo, núcleo externo – laranja, manto – vermelho e crosta -  

marrom  

3. Pinte a atmosfera terrestre: o que for oceano de azul e o que for continentes de verde. 

 

 

 
CIÊNCIAS 

Aula 1  

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO BRASIL 

 



 O caminho que o alimento percorre até chegar ao consumidor inicia-se no campo, por meio da 

criação de animais e do cultivo de diferentes espécies vegetais. Assim, o alimento que chega 

diariamente à mesa dos brasileiros tem como base o setor agropecuário (agricultura e pecuária), no qual 

se destacam a agricultura tradicional e a agricultura moderna, ligada ao agronegócio. A agricultura 

tradicional caracteriza-se por ser praticada em pequenas propriedades (minifúndio), com o cultivo de 

diversos produtos (policultura). Em geral, a produção tem como destino a subsistência das próprias 

famílias ou pequenos mercados consumidores. A agricultura familiar é o melhor exemplo. O agronegócio 

envolve toda relação comercial e industrial da cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Ele ganhou 

destaque após a chamada Revolução Verde, modelo de modernização da agricultura idealizado para 

aumentar a produção agrícola, por meio da mecanização da agricultura, da produção em massa, do uso 

de insumos industriais e de sementes geneticamente modificadas.  Em geral, é praticado em 

grandes propriedades (latifúndio), com o cultivo de um único produto (monocultura). 

 Logo após o plantio e a colheita, é preciso cuidar do armazenamento e da estocagem dos 

alimentos. Em seguida, eles serão transportados chegando à mesa do consumidor por meio da venda 

direta ou pela indústria, onde serão processados, beneficiados e embalados.  

 

Cadeias Produtivas de Alimentos 

 

 O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até 

a mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. 

 Assim, o agricultor pode vender o alimento diretamente ao consumidor (nos chamados mercados 

de venda direta, por meio da venda em feiras livres, a domicílio, entre outros), existindo um 

relacionamento de proximidade entre produtor-consumidor que se caracteriza pela maior autonomia dos 

agricultores e por uma relação de confiança entre os envolvidos. 

 Este processo produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a 

sociedade, por diversos motivos, especialmente por: 

• possibilitar o acesso da população aos alimentos frescos ou minimamente processados, mais 

saudáveis e nutritivos, garantindo a segurança alimentar e nutricional; 

• fortalecer as culturas alimentares tradicionais e a diversidade culinária; 

• oportunizar a venda direta de alimentos produzidos pelos agricultores do município ou da região, 

fortalecendo e movimentando a economia local. 

 No entanto, as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, produzidas pelas 

sociedades humanas ao longo do tempo, determinaram um novo modo de viver dos sujeitos e 

coletividades, provocando mudanças, inclusive, nas relações de produção e consumo. 

 Ou seja, a agricultura transformou-se em uma indústria que deve alimentar uma população que 

não para de crescer. Assim, atualmente verifica-se que o consumo de alimentos minimamente 

processados e ingredientes culinários tradicionais estão sendo substituídos por alimentos submetidos 

ao processo de industrialização. 

 Deste modo, os alimentos percorrem, agora, grandes distâncias entre o local de produção e o 

local de venda e consumo (o que caracteriza a chamada cadeia produtiva longa). Neste mercado, o 

produtor perde o controle da produção e se distancia dos consumidores, aumentando a sua dependência 



em relação às grandes indústrias de alimentos. Por sua vez, o consumidor abandona o simbolismo 

associado ao ato de comer e perde o valor que acompanha os rituais de preparo e partilha das refeições. 

 Um dos reflexos dessa cadeia produtiva é o aumento do consumo de alimentos industrializados, 

os quais são apontados como uma das principais causas das epidemias atuais de obesidade e doenças 

crônicas. 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o câncer, diabetes, doenças 

cardiovasculares, são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos como idade, sexo, 

tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, colesterol alto, consumo excessivo 

de sal, ingestão insuficiente de frutas e verduras e a falta de atividade física. 

 

Aula 2 

Industrialização de Alimentos 

 

 O consumo de alimentos processados vem aumentando devido à sua potencial praticidade 

associada à correria do dia a dia. A variedade destes produtos e a intensa publicidade têm atraído 

grande parte dos consumidores, que acabam por substituir os alimentos in natura pelos processados, o 

que caracteriza a alteração dos hábitos alimentares, determinando a chamada transição nutricional.  

 A transição nutricional pode ser definida pelas alterações do padrão alimentar e do estado 

nutricional da população, com aumento dos casos de excesso de peso/obesidade e redução dos casos 

de desnutrição.  

 

Alimentos Processados 

 

 O processamento é definido como os métodos utilizados pela indústria alimentícia para 

transformar o alimento fresco em produto alimentar. Assim, os produtos alimentícios ultra processados, 

tais como refrigerantes, biscoitos, sorvetes, bolos, sopas desidratadas, salgadinhos industrializados, 

alimentos congelados, embutidos, entre outros, são transformados pela indústria e vendidos nos 

supermercados como alimentos prontos ou que exigem pouca preparação para o consumo. 

 Alimentos ultra processados tendem a apresentar alta densidade energética, menos fibras e 

mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, estabilizantes, aromatizantes) 

prejudiciais à saúde. O consumo excessivo de alimentos industrializados também provoca prejuízo 

das dietas locais e da diversidade cultural gastronômica, causando o que chamamos de globalização 

ou homogeneização alimentar. Ademais, o aumento da produção e do consumo desses alimentos 

produz efeitos negativos no desenvolvimento sustentável do meio ambiente, uma vez que a indústria é 

uma das principais responsáveis pelo lançamento de poluentes, contaminando solos e águas, e 

contribuindo para o aquecimento global.  

 Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de 

outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao 

paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões 

dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações 

culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. 



 Alguns exemplos de alimentos processados são: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola e 

couve-flor preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; extratos ou concentrados de 

tomate (com sal e ou açúcar); frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e 

atum enlatados; queijos; e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. 

 Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer 

alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem 

a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não 

comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, 

refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, 

gorduras ou outras substâncias ao alimento original. O objetivo do processamento mínimo é tornar 

os alimentos mais disponíveis e acessíveis, e muitas vezes mais seguros e mais palatáveis. 

 Os alimentos que fazem parte desse grupo são: grãos, nozes, legumes, frutas e hortaliças, 

raízes e tubérculos, chás, café, infusão de ervas, águas de torneira e engarrafada. 

Aula 3 

Atividades: 

1. Qual a diferença entre minifúndio e latifúndio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura 

até a mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. Este 

processo produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a 

sociedade. No bairro onde mora como é feita essa distribuição? Você pode assinalar mais de 

um item. 

(     ) feira livre.  (     ) supermercados.   (     ) mercadinhos.    (      ) vendedores  autônomos 

(ambulantes)    (     ) horta comunitária.    

 

3. Descreva sobre os alimentos ultra processados, processados e in natura, citando pelo menos 

dois exemplos de cada um. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Indique para cada alimento abaixo UP (ultraprocessado), P (processado) e IN (in natura) 

(     ) Arroz cozido   (     ) Suco de abacaxi em pó    (     ) Sorvete de chocolate   

 

(     ) Salgadinho de Presunto  (     ) Maçã    (     ) Milho em lata    (     ) Salsicha  

 

(     ) Batata frita   (     ) Refrigerante    (     ) Alface    (     ) Tomate com sal 

 



5. Para nosso próximo roteiro vocês deverão entregar um cardápio dos alimentos consumidos 

durante essa semana, faça em folha separada e anexar no roteiro. 

 Café da 

manhã 

Almoço Café da tarde Jantar 

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

Sábado     

Domingo     

 
INGLÊS 

Para auxiliar nas aulas de inglês, utilize o dicionário de inglês ou o aplicativo tradutor 

do seu aparelho celular! 

Aula 1 

 



Aula 2 

 

 

 
 
 


