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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 6º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

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

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

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

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

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

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

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

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 

tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 até a 6. 

O galo cantor 

Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Costumava demonstrar força ao raiar 
do sol, quando cantava bem alto, de modo a superar, no timbre e no tempo, o canto dos 
companheiros. Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim por horas. As galinhas 
olhavam compreensivas, apesar de um tanto entediadas com a repetição diária do presunçoso 
rito. 

Certo dia, chovia muito. O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre. Os 
outros galos se calaram. 

Não demorou, e a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente. Ele encolheu, 
ficou muito gripado e, afinal, teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais. Não 
pode mais cantar. 

Um gambá, que sempre passava por ali, comentou: 
– Era só voz o grande galo? Nada aprendeu nesse tempo de domínio? 
As galinhas se calaram. 
Moral da história: A arrogância é amiga da estupidez. 

(ANDRADE, Rachel Gazolla de. “Fábulas nuas e cruas”. São Paulo: Parábola Editorial, 2005). 

QUESTÃO 01  

Quem conta a história? 
 
a) (   ) o galo. 
b) (    ) uma das galinhas. 

c) (    ) um gambá. 
d) (    ) o narrador-observador. 

 

QUESTÃO 02  

O que definia o galo aos olhos dos demais animais? 
 
a) (   )  a sua arrogância. 
b) (   )  a sua força. 

c) (   )  o seu canto. 
d) (   ) o seu domínio. 

 
QUESTÃO 03  

Na passagem “Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim por horas.”, os verbos 
destacados indicam: 
 
a) (   ) ações ocasionais do galo. 
b) (   ) ações concluídas pelo galo. 
 

c) (   ) ações contínuas do galo. 
d) (   ) ações que poderiam ser realizadas 
pelo galo. 

QUESTÃO 04  

O clímax da história acontece quando: 
 

a) (   ) “O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre.” 
b) (   ) “Os outros galos se calaram.” 
c) (   ) “[…] a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente.” 
d) (  ) “[…] o galo … teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais.” 
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QUESTÃO 05  

Marque o objetivo da moral da história: 

a) (   ) informar o leitor. 
b) (   ) ensinar o leitor. 

c) (   ) entreter o leitor. 
d) (   ) criticar o leitor.

 

QUESTÃO 06  

Pode-se concluir que o texto lido é: 

a) (   ) um bilhete. 
b) (   ) uma receita. 

c) (   ) uma fábula. 
d) (   ) uma carta. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 7 até a 10. 

TEXTO 

Era Uma Vez 

Sandy & Junior e Toquinho 

Era uma vez 
Um lugarzinho no meio do nada 
Com sabor de chocolate 
E cheiro de terra molhada 

Era uma vez 
A riqueza contra a simplicidade 
Uma mostrando pra outra 
Quem dava mais felicidade 

Pra gente ser feliz 
Tem que cultivar as nossas amizades 
Os amigos de verdade 
Pra gente ser feliz 
Tem que mergulhar na própria fantasia 
Na nossa liberdade 

Uma história de amor 
De aventura e de magia 
Só tem a ver 
Quem já foi criança um dia 

Uma história de amor 
De aventura e de magia 
Só tem a ver 
Quem já foi criança um dia 

  

QUESTÃO 07  

O texto acima é:  

a) (   ) uma propaganda 
b) (   ) uma música 

c) (   ) uma fábula 
d) (   ) um convite 

 
QUESTÃO 08  

Qual é o tema da música: 

a) (   )  a música fala sobre aventuras. 
b) (   )  a música nos ensina o segredo da 

felicidade 

c) (   )  a música fala sobre morarmos longe 
d) (   )  a música fala que é preciso ser rico 

para ser feliz
 
QUESTÃO 09  

  A receita para a felicidade que o compositor relata na canção é: 

a) (   ) Cultivar as amizades 
b) (   ) morar em um lugarzinho distante 

c) (   ) morar em um lugar com cheirinho de 
chocolate 

d) (   ) N.D.A 
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QUESTÃO 10  

 Qual sabor e que cheiro tinha o “lugarzinho”, de acordo com a música? 
    
a) (   ) cheiro de poeira e sabor de chocolate 
b) (   ) cheiro de terra molhada e sabor de 

nutella 

c) (   ) cheiro de terra molhada e sabor de 
chocolate 

d) (   ) N.D.A 
 

Produção Textual  

Leia o fragmento a seguir: 

“Pra gente ser feliz 

Tem que cultivar as nossas amizades 

Os amigos de verdade” ... 

 

Produza um texto de aproximadamente 15 linhas sobre a amizade verdadeira. 

Instrução: 

 Não esqueça de dar um título ao seu texto; 

 Seu texto deverá conter no mínimo 3(Três) parágrafos (lembre-se do espaço antes dele); 

 Utilize toda a linha, quando uma palavra não couber, faça a separação silábica; 

 Capriche na letra. 

 

Título: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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GRAMÁTICA 

Orientações 

 

   Leia com MUITA atenção, anote as explicações em seu caderno, pois irá utilizar durante todo 

ano, volte as explicações várias vezes para sanar suas dúvidas e compreender melhor. 

 

Leia o texto com atenção para responder as questões 1 e 2. 

         Os lobos uivam para a lua cheia? 

Os lobos são animais de hábitos noturnos e geralmente uivam durante a noite. Porém, não 

fazem isso para a lua, e sim para demarcar seu território. O uivo serve também como uma forma 

de comunicação com os outros lobos da alcateia. 

                                               (Guilherme Domenichelli) 

 

QUESTÃO 01  

Há no texto um substantivo coletivo (aquele que dá nome a uma determinada coleção de seres 

da mesma espécie). Exemplos: Cardume- peixes, discoteca- discos, biblioteca- livros. Assinale 

APENAS a alternativa que corresponde ao substantivo coletivo. 

a) Animais  

b) Lobos  

c) Lua  

d) Alcateia  

QUESTÃO 02  

 Identifique a alternativa que apresenta SOMENTE substantivos. 

a) São- para –isso  

b) Lobos- lua- animais  

c) Porém- não- uma  

d) Como- durante- serve 

 

 

Substantivo- é a classe gramatical que dá nome aos seres. Como o nome das pessoas, 

animais, lugares, sentimentos e outros. Podem ser classificados em primitivos, derivados, 

simples, compostos, comuns, próprios, concretos, abstratos e coletivos 

NOTA: Os substantivos PRIMITIVOS- são aqueles que dão origem a outras palavras. 

Exemplos: telha- ferro- jardim 

          Os substantivos DERIVADOS- são aqueles que derivam de outras palavras. Exemplos: 

telhado- ferrugem- jardinagem 
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Leia a quadrinha e a cantiga de roda a seguir para responder as questões 3 e 4. 

I 

Meu limão, meu limoeiro 

Meu pé de jacarandá 

Uma vez tindô lê lê 

Outra vez tindô lá lá. 

(Quadrinha popular) 

II 

Roseira,dá-me uma rosa; 

Craveiro,dá-me um botão; 

Menina,dá-me um abraço, 

Que eu te dou meu coração. 

(Cantiga de roda popular) 

QUESTÃO 03  

Copie do texto I o substantivo primitivo com seu respectivo substantivo derivado. 

______________________________________________________________________________ 

No texto II aparece o substantivo derivado CRAVEIRO. Que substantivo primitivo deu origem a 

ele? 

______________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04  

 

O substantivo coletivo CORO refere-se à: 

 

a) Abelhas  

b) Flores  

c) Pessoas que cantam juntas  

d) Elenco  

 

QUESTÃO 05  

  Leia a manchete abaixo e circule APENAS o substantivo composto.  

Agricultores do Mato Grosso investem na 

produção de girassol. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

NOTA: SUBSTANTIVOS COMPOSTOS – são aqueles formados por mais de uma palavra. 

Exemplos: beija- flor, vaga-lume, pontapé 
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QUESTÃO 06  

 Escreva o nome das pessoas mais importantes para você. 

 

QUESTÃO 07   

 Na frase: “A fome é a inimiga da perfeição”. Nesta frase há dois substantivos abstratos. Quais 

são eles? 

a) Inimiga - é  

b) Fome-perfeição  

c) Da- inimiga  

d) A- da 

 

QUESTÃO 08  

Escreva pelo menos dois substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes 

profissionais. 

 

a) Cozinheiro - _________________________________________________________________ 

b) Pedreiro - ___________________________________________________________________ 

c) Pintor - _____________________________________________________________________ 

d) Médico - ____________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 09  

 

Na frase: “Fique em casa.” Qual é o substantivo? 

 

a) Fique           b) Em          c) Casa 

 
 

 

NOTA: ARTIGO – É a palavra que antepõe ao substantivo para determiná-lo. Podemos 

classificá-lo em: 

DEFINIDO: é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida (precisa): o, a, os, 

as. EX.: De repente, as crianças chegaram. 

INDEFINIDO: é aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida 

(vaga): um, uma, uns, umas. Ex.: De repente, umas crianças chegaram 

 

 

NOTA: SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS- são aqueles que nomeiam um ser em particular, 

destacando-o na espécie ou no grupo e são grafados com letra maiúscula. Exemplos: 

Mairinque, São Paulo, Joaquim e outros 

NOTA: SUBSANTIVOS ABSTRATOS- são aqueles que dependem de outro ser para existir. 

Exemplos: guerra, alegria, medo, beleza e outros 
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Leia a tirinha para responder à questão 10.  
 

 

(SCHULZ, Charles M. 1992-2000. “Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!”. Porto Alegre: L&M, 2010. p. 76). 
 

QUESTÃO 10  

Releia com atenção o segundo quadrinho. Em seguida, identifique a palavra que desempenha a 
função de artigo definido: 
 
a) “é” 
 

b) “o” 
 

c) “suas” 
 

d) “qual” 

 
Emprego do “porquê” 

 Leia o quadrinho e responda as questões de 11 até a 14: 
 
 

NOTA: 

 Por que – normalmente usado no inicio de frases interrogativas 

Por que você não me ligou? 

 

 Por quê – no fim de frases interrogativas, sempre antes do ponto de interrogação(?) 

Você não me ligou, por quê? 

 

 Porque- em respostas, para explicação ou causa. Pode ser substituído por pois. 

Não te liguei porque (pois) não encontrei meu celular. 

 

 Porquê – sempre que  houver o artigo antes dele. Pode ser substituído por motivo ou 

razão. 

Eu não sei o porquê dele não me ligar. 
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QUESTÃO 11  

 No primeiro quadrinho usamos o por que separado e sem acento, pois se trata de : 
 
a) Uma resposta 
b) Início de pergunta 

c) Final de pergunta 
d) Um substantivo 

 
QUESTÃO 12  

No terceiro quadrinho, é correto afirmar que usamos o termo por quê separado e com acento, 
pois se trata de : 
 
a) Final de resposta 
b) Início de pergunta 

c) Um substantivo 
d) Final de pergunta 

 
QUESTÃO 13  

 
Identifique a frase escrita de forma correta. 
 
a) Por que você está aqui? 
b) Porque você está aqui? 

c) Por quê você está aqui? 
d) Porquê você está aqui? 

 
QUESTÃO 14  

 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna desta frase: “Cancelamos o churrasco_______ 
estava chovendo muito.” 
 
a) porquê 
b) por quê 

c) porque 
d) por que 

 



13 
 

TEORIA DA MATEMÁTICA 
 

FATORAÇÃO 

Decomposição em fatores primos 

Para fazer a decomposição de um número Natural pelo método prático, utilizaremos os 

fatores primos. Segue abaixo alguns fatores primos mais utilizados na decomposição. 

 

 

Lembrando que sempre serão utilizados na ordem crescente (do menor para o maior), para 

facilitar o nosso entendimento. 

EXEMPLOS: 

Decompor 540 em fatores primos pelo método prático 

                            

                                   540 é par, portanto é dividido por 2    ( 540 : 2 = 270 ) 

                                   270 é par, portanto é dividido por 2   ( 270 : 2 = 135 ) 

                                   135 é divisível por 3  ( 135 : 3 = 45 )    1+3+5= 9 ,  9 é múltiplo de 3 

                                    45 é divisível por 3  ( 45 : 3 = 15 )        4+5 = 9 ,    9 é múltiplo de 3 

                                    15 é divisível por 3 ( 15 : 3 = 5 )          1+ 5 = 6 ,   6 é múltiplo de 3  

                                     5 é primo, portanto divisível por ele mesmo 

  

                                        540 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3. 5            ponto = multiplicação 

                        

EXEMPLOS: 

Decompor 400 em fatores primos pelo método prático 

PRIMOS: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... 

 

540         2 

270         2 

135         3 

 45          3 

 15          3 

  5           5 

  1 
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   9,18,27, 36 ,45,54,63,72,81,90,99,108,117,126,135,144,153,162,171,180,189,198 

Exercícios 

 

1)  Decomponha em fatores primos os números: 

a) 30           b) 60       c) 28             d) 9              e) 27        f) 125        g) 49        h) 21  

i) 24            j) 100       k) 81            l) 64             m) 36        n) 33         o) 44 

 

QUANDO OS MÚLTIPLOS SE ENCONTRAM – MMC 

 

MMC = mínimo múltiplo comum 

Numa estrada de 200km, a partir do km 0 ( zero) serão colocados: 

 Um telefone para emergências a cada 9 km; 

 Um radar de fiscalização de velocidades a cada 12 km. 

 

Em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente telefone de emergência e radar? 
 
Os telefones serão instalados nos quilômetros múltiplos de 9: 

 
 
 

Os radares serão colocados nos quilômetros múltiplos de 12: 
 

  

 

Observe que há números que são múltiplos de 9 e também de 12. Eles são múltiplos 

comuns de 9 e de 12. Observando, encontramos os seguintes números que repetem: 

36,72,108,144 e 180. 

   12,24,               ,,48,60,72,84,96,108,120,132,144,156,168,180,192 

36 

36 
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Sendo assim, os radares e telefones serão colocados juntos nos seguintes quilômetros: 36, 

72, 108, 144 e 180. 

Os múltiplos comuns de 9 e 12 formam uma nova sequência. É fácil perceber que para 

continuar a escrever seus termos bastaria ir somando sempre 36. 

Assim, 36 é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum de 9 e de 12. Por 

isso, diremos que 36 é o MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM. 

Para economizar palavras, escrevemos: 

 

 

O cálculo do mmc pela decomposição em fatores primos  

Para calcular o mmc de números, também podemos usar a decomposição em fatores primos. 

Exemplos:  

1. Mmc ( 20, 16 ) 

Fatoramos simultaneamente 20 e 16. 

20,  16   2                divide ambos por 2  

10,   8    2                divide ambos por 2          

  5 ,  4    2                divide 4  por 2 / o 5 desce 

  5,   2    2                divide 2 por 2 / o 5 desce novamente 

  5  , 1    5               divide somente o 5  

 1  ,  1    80 

 

O mmc será o produto dos fatores primos encontrados: 

Mmc (20,16)= 2 . 2 . 2 . 2 . 5 = 80                       . 

 

Exercícios 

 

2) Calcule:  

a) mmc (50, 75) 

b) mmc (60,24) 

c) mmc (28,48)  

d) mmc (10,12,45) 

e) mmc (6, 8,12 ) 

f) mmc (12, 18, 40) 

 

3) Calcule o MMC (4,6). 

a) 0              b) 24              c) 12                      d) 36              e) 6 

 

mmc (9,12) = 36 (O mínimo múltiplo comum de 9 e 12 é 36 ) 

Podemos notar 

que em algumas 

passagens, o fator 

divide somente um 

dos números. 
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4) Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 15, 24, 60? 

a) 120       b) 60       c) 48        d) 15           e) 90 

 

5) Calcule o M.M.C (3,6,30). 

a) 18      b) 24     c) 12      d) 30      e) 6 

 

6) Três viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais Jovem viaja com o mesmo destino de 12 

em 12 dias, o segundo, de 15 em 15 dias e o mais velho, de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias 

viajarão juntos? 

a) 24 dias     b) 60 dias      c) 40 dias         d) 36 dias          e) 30 dias 

 

7) Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa 

o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial de quantos em quantos 

minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? 

a) 12min       b) 14min        c) 60min         d) 80min         e) 84min 

 

8) Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro ciclista completa o 

mesmo percurso em 20 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial de quantos em quantos 

minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? 

a)12min       b) 20min       c) 60min        d) 30min         e) 80min 

 

9) Num clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o vice- presidente a cada 3 anos e o secretário 

a cada 2 anos. Se em 2019 houve eleição para os três cargos, em que ano isso ocorrerá 

novamente? 

a)2020       b) 2031     c) 2027       d) 2034        e) 2054 

 

10) O senhor Enigmático continua a desafiar seus filhos. Três aviões com rotas diferentes e fixas, 

partem do aeroporto no mesmo horário. O primeiro avião retorna daqui a 8 horas, o segundo 

avião, daqui a 10 horas e o terceiro avião daqui a 12 horas. Daqui a quantas horas os aviões 

estarão juntos novamente no aeroporto? 

a) 60horas      b) 120horas         c) 80horas         d) 40horas         e) 90horas 
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11) Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 

anos e o B, de 32 em 32 anos. Em 2006, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os 

dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? 

a) 2100     b) 2054         c) 2102         d) 2200        e) 2090 

 

12) Três navios fazem viagens entre dois portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 

dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a 

sair juntos, novamente? 

a) 18dias      b) 12dias       c) 24dias        d) 36dias      e) 30dias 

 

13) Pedro e José são mecânicos. Pedro folga a cada 6 dias e José tira folga a cada 8 dias... 

Quando vamos sair para bater um papo? No próximo dia que folgarmos juntos. 

Se hoje folgaram juntos, daqui a quantos dias folgarão juntos novamente? 

a)15 dias       b) 10 dias     c) 24 dias       d) 30 dias        e) 21 dias  

 

14) Um pai e um filho são pescadores. Cada um tem um barco e vão ao mar no mesmo dia. O pai 

volta a cada 10 dias e o filho a cada 8 dias. Após quantos dias se encontrarão em casa pela 

primeira vez? 

a) 20 dias        b) 30 dias       c) 40 dias             d) 25 dias  

 

15) Para entrar em forma física, Marcelo fez a seguinte programação de treinos: correr de 3 em 3 

dias e nadar de 4 em 4 dias. Supondo-se que, no início de determinado mês, ele correu no dia 3 e 

nadou no dia 4, em quais dias desse mês ele irá correr e nadar no mesmo dia? 

a) dia 6           b) dia 9                c) dia 15           d) dia 12 

→ Resolva os problemas abaixo: 

1) Numa escola do município teve uma gincana em comemoração à semana do estudante. Os 

estudantess foram divididos em três grandes equipes. As provas foram divididas em três etapas. 

Abaixo segue a tabela com os nomes dessas equipes e seus repectivos pontos em cada etapa. 
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a) Quantos pontos fez a equipe vermelha somando as três etapas? 

 

b) Quantos pontos fez a equipe azul somando as três etapas? 

 

c) Quantos pontos fez a equipe preta somando as três etapas? 

 

d) Então, qual equipe venceu as competições? 

 

e) Qual é a diferença de pontos entre as equipes vermelha e preta? Escreva por extenso. 

 

f) Escreva por extenso a soma dos pontos obtidos pelas três equipes. 

 

 

2) Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias, lendo o mesmo 

número de páginas todos os dias. Quantas páginas preciso ler por dia? 

 

3) Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 666 alunos? 

 

4) Uma tonelada de cana de açúcar produz aproximadamente 85 litros de álcool. Quantas 

toneladas de cana são necessárias para produzir 6970 litros de álcool? 

 

5) Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 

blusas. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando uma saia com uma blusa?  

 

6) Observe o gráfico a seguir e responda:  
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a) Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? 

 

b)  Em qual dia da semana houve menos visitantes? 

 

c)  Quantas pessoas, ao todo, visitaram o Parque do Ibirapuera nos cinco dias? 

 

7) No quarto de José tem um baú com 20 bolinhas coloridas (5 azuis, 4 verdes, 1 preta, 8 

vermelhas e 2 amarelas), todas iguais exceto na cor. José vai retirar uma bolinha ao acaso, sem 

olhar dentro do baú. 

a) Qual cor tem mais chances de ser retirada? 

 

b) Qual cor tem menos chances de ser retirada? 

 

c) Chamando “chance” de probabilidade, representamos por 
5

20
 e dizemos 5 em cada 20 ou 1 

em cada 4 (se simplificarmos a fração), a probabilidade de José retirar uma bola azul. Qual a 

probabilidade de José retirar uma bola amarela? 

 

GEOMETRIA 

Medidas 

 O que é medir?  

Veja, ao lado, várias situações que 

envolvem medidas. Em todas elas temos um 

número acompanhado de uma unidade de 

medida. Medir é comparar. A unidade de 

medida é o padrão com o qual comparamos 

o que queremos medir. A medida depende 

da unidade utilizada. Vamos medir o 

segmento AB.  

Acompanhe: 
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O surgimento do sistema métrico decimal 

Durante muito tempo algumas partes do corpo humano foram usadas para medir. Nas 

medidas de comprimento, por exemplo, eram comuns unidades derivadas de partes do corpo dos 

reis de cada território. Ainda hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, são 

utilizadas algumas unidades que têm essa origem, como a polegada, o pé e a jarda.  

 

Encontramos medidas em polegadas em algumas situações: 

 

Comprimentos no sistema métrico decimal 

Quando o metro foi estabelecido como unidade fundamental para medir comprimentos, 
foram criadas também outras medidas derivadas do metro. As mais usadas são: quilômetros 
(Km), centímetros (cm) e o milímetro (mm). 

 

Veja abaixo o quadro de medidas de comprimento completo. 

 

Conversões entre unidades de medida de comprimento 

Quilômetro e metro  

Veja, abaixo, um desenho representando a chácara do senhor Siqueira. Para calcular 

quantos metros de arame são necessários para cercá-la, ele precisa somar as medidas de seu 
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contorno. Só que não podemos operar com medidas que 

estão em unidades diferentes! É preciso convertê-las para a 

mesma unidade.  

Fazer conversões entre as principais unidades de 

medida de comprimento do sistema métrico decimal não é 

difícil.  

Veja: • 1 km  1000 m • 2 km  2000 m • 3 km  3000 m, e assim por diante. 

Para converter uma medida de quilômetros para metros, basta multiplicá-la por 1000. 

 

Metro e centímetro 

Dona Marta pretende contornar esta toalha com renda. Assim como o senhor Siqueira, ela 
precisa converter as medidas a uma mesma unida de para calcular o perímetro da toalha e 
comprar a metragem correta de renda. 

 

Agora estamos trabalhando com centímetros e metros:  

• 1 m  100 cm 

 • 2 m  200 cm  

• 3 m  300 cm, e assim por diante. 

Em 1 cm há 10 mm. Para converter uma medida de metros para centímetros, basta multiplicá-la 
por 100. 

 

E de centímetros para metros? 

 
É isso mesmo! Veja exemplos: 

• 38 cm  0,38 m   • 70 cm = 0,7 m             • 125 cm  1,25 m • 3 cm = 0,03 m 
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Com essas informações podemos calcular quantos metros de renda dona Marta precisa comprar:  

• 80 cm = 0,8 m 

2 m + 2 m + 0,8 m + 0,8 m = 5,6m 

 

Então, ela precisa comprar 5,6 m de renda. 

 

 

Exercícios 

1. Responda: 

a) A unidade fundamental das medidas de comprimento é o? 

b) Que múltiplo do metro é mais utilizado? 

c) E o submúltiplo mais utilizado? 

 

2. Uma folha de cartolina tem 1 mm de espessura. Indique a altura de uma pilha com: 

a) 10 folhas;  b) 20 folhas;  c) 200 folhas;  d) 2000 folhas.  

 

3.  Faça a conversão de: 

a) 73 km em m b) 8.9 m em 2,3 cm c) 74 cm em m d) 2.3 cm em m 

4. A avó de Beto mora em frente a uma praça retangular que mede 120 m de comprimento e 80 m 

de largura. Todo dia ela da 4 voltas na praça. Quantos quilômetros ela anda ao redor da praça, por 

dia? 

5. Escreva, a unidade de medida de comprimento mais adequada para expressar a : 

a) Altura de uma árvore 

b) Distância entre duas cidades 

c) Largura de um livro 

d) Espessura de um grafite de lapiseira 

e) Altura de uma pessoa 

f) Altura de um prédio 

 

6. Um agente é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 175 metros de comprimento. 

Diariamente ele caminha 18 vezes de uma ponta à outra da rua. Quantos quilômetros ele 

caminha por dia? 
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7. O João das Pedras deixa cair uma pedrinha branca a cada 10 passos. Cada um dos seus 

passos mede 50 cm e ele tem 328 pedrinhas no bolso. Quantos metros ele percorreu no 

momento em que deixa cair a última pedrinha? 

 

 

CIÊNCIAS 

Leia o texto a seguir com atenção e responda as questões abaixo. 

Água nos seres vivos e na Terra.  

A Terra é o único planeta do Sistema Solar onde existe água na forma líquida (segundo os 

conhecimentos atuais). Praticamente todas as formas de vida conhecidas dependem da água, o 

que explica o fato de se encontrarem organismos vivos apenas na Terra. A maior parte da água 

no planeta está nos oceanos e mares. Só 3% estão nos rios, lagos, nas geleiras e nos glaciares. 

A água doce encontra-se também debaixo da superfície do solo - é o que se chama lençol 

freático. Conforme o lugar formam-se verdadeiros rios subterrâneos. O ser humano faz 

perfurações profundas em alguns locais para captar água - são os poços artesianos. Dentro dos 

seres vivos, a água é indispensável. Um recém nascido humano tem cerca de 2,4 quilos de água 

e apenas cerca de 600 gramas de outros componentes. Isso se explica pelo fato do meio de 

desenvolvimento do feto ser aquoso dentro de sua mãe. Um humano adulto tem cerca de 60% do 

seu corpo composto por água. Esta água está presente de várias formas como na urina, no 

sangue, no suor e em substâncias presentes em vários órgãos. Além disso, até mesmo nos ossos 

está presente uma grande quantidade de água. Nas plantas, a seiva também é rica em água e 

transporta todos os nutrientes necessários. Basicamente, há duas seivas: uma vai da raiz para as 

folhas e outra vai da raiz para as outras partes. A seiva é uma reunião de água com sais minerais 

e outras substâncias que são retiradas do solo pelas raízes. Os seres humanos estão 

constantemente ganhando e perdendo água assim como os outros seres. Esta perda de água 

pode levar à morte quando feita em grandes quantidades sem reposição. Caso um humano perca 

cerca de 10% da água de seu corpo pode correr grandes riscos de ficar com graves danos, sendo 

alguns destes danos até mesmo permanentes. Caso perca 20% ou mais, os órgãos param de 

funcionar e causa a morte do indivíduo. Vários animais e plantas conseguem realizar mecanismos 

diversos para economizar água e regular a perda. Cobras e lagartos conseguem sobreviver em 

locais com pouquíssima água assim como cactos e plantas suculentas. No caso da cobra e dos 

lagartos, há escamas que protegem todo o seu corpo impedindo a perda de água em excesso. O 

corpo dos insetos é revertido por uma casca dura que impede a perda de água e as plantas como 

os cactos têm caules firmes e duros. Com relação aos estados físicos da água e seu ciclo no 

planeta Terra deve-se dizer que: “Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como 

Planeta água”. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície 

https://www.infoescola.com/biologia/seiva/
https://www.infoescola.com/plantas/raiz/
https://www.infoescola.com/biologia/lagartos/
https://www.infoescola.com/plantas/cactos/
https://www.infoescola.com/plantas/caule/
https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra-planeta-agua.htm
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terrestre é coberta por água, correspondendo a, aproximadamente, 1,4 bilhão de km3. A Terra é 

constituída por água em seus três estados físicos: 

Líquido Gasoso Sólido 

 
A água é encontrada em oceanos, mares e águas continentais. Os oceanos 

representam mais da metade de água disponível na Terra. Esses são uma grande massa de 

água responsável pelo envoltório gasoso e pelo controle do clima, pois absorve e reflete a 

maior parte da energia solar. Os mares são também grandes massas de água salgada e 

considerados parte dos oceanos, que possibilitam a pesca e o transporte marítimo, fornecem 

minerais, entre outras funções aproveitadas pelos humanos. Os rios, lagos, águas 

subterrâneas (águas continentais) e geleiras são de suma importância para os seres vivos por 

fornecerem água doce. Do total de água que cobre a superfície terrestre, cerca 

de 97,5% corresponde à água salgada, e apenas 2,5% corresponde à água doce. Veja: 

 

A água doce disponível corresponde às massas de água destinadas ao consumo do ser 

humano (lembrando que a água do mar pode ser consumida desde que passe pelo processo 

de dessalinização). A água doce distribui-se em geleiras, neves eternas, águas subterrâneas, 

rios, lagos, solos e pântanos.A distribuição de água doce no mundo varia conforme a presença 

de ecossistemas nas diferentes regiões, portanto, não é uniforme. Sendo assim, algumas áreas 

apresentam maior disponibilidade de água que outras.Alguns países (como Rússia, Brasil, 

Canadá, Estados Unidos, Índia, Peru e Colômbia) apresentam grandes reservas de água doce, 

concentrando, aproximadamente, 60% da disponibilidade total. Já os países mais vulneráveis à 

escassez de água encontram-se no Oriente Médio, como é o caso de Qatar e 

Kuwait.Concentração de água doce por continente, segundo a Agência Nacional das 

Águas:

 América: 39,6% 
 Ásia: 31,8% 

 Europa: 15% 
 África: 9,7% 

 Oceania: 3,9% 
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Água potável: Primeiro, é preciso ressaltar que nem toda 
água doce é potável. A água de fácil acesso, como a de rios e 
lagos, não necessariamente apresenta boa qualidade. Para que seja 
considerada potável, a água necessita estar livre de contaminação. 

A água própria para o consumo é chamada de água potável e 
não apresenta riscos à saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, 
define-se água potável como: 

“água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde”. 

 
Sendo assim, corresponde à água que pode ser consumida por atender aos requisitos 

físicos, químicos e biológicos que estabelecem sua qualidade e garantem a segurança e o 
bem-estar do consumidor.Para que seja considerada potável, a água também precisa atender 
alguns requisitos, como ser inodora, incolor e ter sabor indefinível, e também não pode 
apresentar organismos patogênicos (organismos que causam doença). 

Ciclo da água 

A reposição de água doce no mundo só é possível devido ao ciclo da água. Mas o que 
isso quer dizer? Ciclo da água corresponde ao conjunto de transformações da água entre 
a superfície terrestre e a atmosfera. Durante essa circulação, a água pode ser encontrada em 
diferentes estados físicos. 

Observe: 

 
 

O ciclo da água representa o processo de transformação da água que ocorre entre a superfície 
terrestre e a atmosfera. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm
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A água presente na superfície terrestre (em oceanos, mares, lagos e rios) sofre o chamado 
processo de evaporação. Isso é possível devido à energia solar que atinge a superfície, 
transformando a água líquida em vapor. Esse vapor eleva-se e forma nuvens. Mediante as 
condições climáticas, essas nuvens, por vezes carregadas de umidade, precipitam-se (em forma 
líquida, de neve ou de granizo), retornando então à superfície. Parte dessa água evapora antes 
de atingir o solo; parte retorna aos oceanos, mares rios e lagos; e parte infiltra-se no solo, 
abastecendo os reservatórios subterrâneos, como os aquíferos. 

 

Mudança de estados físicos da água: 

 

 

Responda as questões a seguir. 

1)...Observe a imagem abaixo e indique o estado físico que a água se encontra nos números I, II, 
III e IV  

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lencol-freatico.htm
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2) Em casa, no colégio e até em viagens, é possível observar mudanças de estado físico da 

água. Muitas dessas situações são retratadas nas imagens a seguir, OBSERVE e NOMEIE cada 

mudança de estado físico.  

 a) A água é colocada no congelador e vira gelo  

  

 

b) Ao colocar o gelo no copo de limonada, o gelo se transforma em 

água líquida. 

 

 

 

c) Quando você está dentro do carro e chove lá fora, o vidro embaça 

com o vapor de água da respiração das pessoas que estão dentro dele.  

 

 

3) Por que a água também é chamada de H20? 

 

4) A água pode estar presente em diferentes estados físicos. Quais são os estados físicos da 

água?  

 

5) Descreva, brevemente, o ciclo da água. 

 

6) Qual a importância do Sol para a ocorrência do fenômeno natural chamado ciclo da água?   

 

7) Cite as etapas do ciclo da água e diga quais transformações da água estão envolvidas nessas 

etapas. 

 

8) Como o ciclo da água auxilia na manutenção dos lençóis freáticos? 

 

9) Explique por que a Terra é conhecida como “planeta água” ou “planeta azul”. 
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10) Todas as pessoas do mundo têm acesso à água em quantidade suficiente? Justifique.  

 

11) Toda a água existente no planeta é própria para o consumo? Justifique.  

 

12) A água é abundante no planeta Terra, mas nem toda ela é própria para o consumo. Onde 

encontramos a água própria para o consumo?  

 

13) Grande parte da água encontra-se nos oceanos. Apenas parte dela é doce. A água doce é 

realmente doce? Justifique.  

 

14) Da água doce de fácil acesso, grande parte não é mais própria para o consumo. Justifique 

essa afirmativa.  
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A ÁGUA E A FORMAÇÃO DE MISTURAS 

Mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. Todas as vezes 
que um material entrar em contato com outro, teremos a formação de uma mistura.  

As misturas podem ser Homogêneas ou Heterogêneas. 

Misturas Homogêneas (ou soluções): apresentam apenas uma fase, por isso não 

conseguimos diferenciar visualmente os materiais que  compõem. O material presente em maior 

quantidade é chamado de solvente; os demais componentes da mistura são chamados de 

solutos. 

Misturas Heterogêneas: apresentam duas ou mais fases, por isso conseguimos distinguir 

visualmente os componentes da mistura. 

 

 

       



30 
 

SEPARAÇÃO DAS MISTURAS 

Alguns métodos de separação de misturas: 

Decantação: é o método que se baseia na diferença de densidade das fases de uma 

mistura heterogênea. Consiste em deixar a mistura em repouso para que a fase mais densa se 

deposite no fundo. 

Filtração: consiste em passar a mistura por um filtro no qual ficarão retidos os 

componentes que apresentam partículas maiores. 

Evaporação: é usada para separar misturas homogêneas constituída de um componente 

sólido e o outro líquido. 

Destilação: é usada para separar misturas homogêneas  com base na temperatura de 

ebulição de cada componente. Pode ser usada para separar misturas entre líquidos ou para 

separar uma mistura entre água e material sólido dissolvido nela. 

 Atividades 

1) Observe a imagem das misturas e responda: 

 

a) Qual é a mistura homogênea? E qual é a mistura heterogênea? Justifique a sua resposta. 

 

b) Na mistura de água e sal, qual é o soluto? Qual é o solvente? 

 

 

2) Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas: 

a) arroz e feijão 

b) água com areia 

c) chá adoçado com um pouco de açúcar 

d) água e álcool 

e) ar atmosférico 

f) terra  

 

 

3) Por que a água é considerada o solvente universal? 
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4) Indique um método para separar as misturas abaixo: 

a) Preparação do café 

b) Extrair o sal da água do mar 

c) Água do álcool 

d) Água e areia 

e) Água com açúcar dissolvido 

 

 
As estações de tratamento de água 

 
Estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o 

tratamento da água doce encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. A água 

potável obtida com o tratamento contém sais minerais dissolvidos e, portanto, é uma mistura 

homogênea. 

Antes de chegar às estações de tratamento, a água passa por grades que a filtram e 

impedem a entrada de animais aquáticos e objetos sólidos relativamente grandes, como galhos e 

folhas. Depois, a água segue para uma série de tanques, no quais é submetida a um processo 

gradual de limpeza. A água tratada é enviada por tubos e canos subterrâneos até as residências 

e aos demais estabelecimentos da cidade 

 

Etapas do tratamento da água 

 

 
Fonte:https://br.images.search.yahoo.com 

 
 

Captação e bombeamento: a água captada na represa é bombeada até a estação de 

tratamento. 

Pré-cloração: são adicionados produtos, como o cloro, à água para facilitar sua limpeza nos 

outros tanques. 

Floculação: adiciona-se sulfato de alumínio à água, um produto que faz com que a sujeira se 

agrupe, formando grandes flocos. 

Decantação: como os flocos são mais densos que a água, eles se depositam no fundo do 

tanque. A água sem os flocos de sujeira passa para outro compartimento. 

Filtração: a água passa por grandes filtros constituídos por camadas sucessivas de areia e 

pedra, deixando aí as impurezas que não se depositaram no tanque anterior. 
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Cloração: adiciona-se novamente cloro para eliminar agentes patogênicos. Adiciona-se também 

flúor, que ajuda a reduzir a incidência de cáries. 

Reservatório de distribuição: desse reservatório, a água segue por grandes tubos subterrâneos 

até tubos menores, que formam a rede de distribuição. 

 

Contaminação da água 

Fontes de contaminação da água 

A água é considerada contaminada quando contém organismos patogênicos ou 

apresenta materiais tóxicos misturados nela. Até mesmo a água tratada pode ser 

contaminada se o armazenamento e a distribuição não forem feitos de forma adequada. Os 

principais responsáveis pela contaminação da água são os seres humanos e suas atividades 

domésticas, industriais e agrícolas. Contaminação doméstica. 

Os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo de 

esgoto doméstico, sem tratamento prévio, no ambiente, e esse material pode conter 

microrganismos patogênicos. 

Além disso, o descarte inadequado do lixo pode fazer com que esse material se deposite 

em rios, lagos ou outros corpos d’água, contaminando-os. O líquido originado da decomposição 

do lixo orgânico pode se infiltrar no solo e contaminar os depósitos subterrâneos de água. 

Contaminação industrial 

Os processos industriais podem gerar uma série de resíduos tóxicos, que muitas vezes são 

lançados diretamente nos rios, lagos ou mares. Outras vezes, esses resíduos são depositados no 

solo, e podem, por infiltração, atingir reservatórios subterrâneos de água e contaminá-la. 

Contaminação agrícola 

Pesticidas, usados no controle de pragas em lavouras, e fertilizantes podem ser arrastados 

pelas chuvas e chegar a rios e lagos ou infiltrar-se no solo e contaminar os depósitos 

subterrâneos de água. 

 
Doenças transmitidas pela água 

 
Muitas doenças, como a amebíase e a hepatite A, são transmitidas pelo consumo de água 

contaminada. Outras doenças, como a leptospirose, são transmitidas pelo contato com água 

contaminada. 

Existem ainda doenças como a dengue, a febre chikungunya, a febre zika e a malária, 

transmitidas por mosquitos que põem seus ovos em água não contaminada, acumulada em 

pneus, vasos e outros recipientes. 
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Atividades 

1) Imagine que você está num acampamento próximo a um riacho. A água é extremamente 
transparente e sem cheiro. 
 
a) Essas características da água do riacho são suficientes para garantir que ela seja potável? 

Por quê?  
 

b) Que atitude deve ser tomada antes de beber essa água? 
 

 
2) Ordene, em seu caderno, as etapas de tratamento da água listadas a seguir. Depois, responda 
às questões propostas. 
 
 

DECANTAÇÃO / FLOCULAÇÃO / FILTRAÇÃO / PRÉ - CLORAÇÃO 
 

a) Quais dessas etapas são métodos de separação de misturas? 
 

b) Qual é a função dos compostos clorados que são adicionados à água? 
 
 
3) Leia o texto e responda às questões.  
 
“Os mananciais são fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser utilizadas para o 

abastecimento público. As áreas de mananciais devem ser conservadas, evitando, por exemplo, a 
ocupação irregular de suas margens.” 

 
a) Qual é a importância da proteção das áreas de mananciais? 

 
b) Quais podem ser as principais fontes de poluição de um manancial cujas margens foram 

desmatadas para a construção de residências? 
 

 
4) Por que é perigoso o contato com as águas das chuvas? 

 
 
5) Pesquise quais doenças podem ser transmitidas através da água. 
 

6) O que é água potável? A água que chega a sua casa pode ser considerada potável? Justifique 
 

7) Descreva as seguintes etapas do tratamento da água (floculação, filtração, cloração 2 e 
distribuição). 

 

8) No tratamento da água são adicionados alguns produtos químicos. Quais são eles? 
 

9) Quais as principais formas de contaminação de água? O que devemos fazer para evitar que a 
água seja contaminada? 
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HISTÓRIA 

AS GRANDES CIVILIZAÇÕES E SUAS ORGANIZAÇÕES 

As primeiras civilizações se formaram a partir do desenvolvimento da agricultura e da 

criação de animais, quando passou a ter uma vida mais sedentária. Essas primeiras civilizações 

se formaram em torno ou em função de grandes rios: a Mesopotâmia estava ligada aos Rios 

Tigre e Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia ao Indo e a China ao Amarelo.  

 

1) Leia o texto e o mapa e responda: 

“Essas civilizações são conhecidas como civilizações fluviais, pois os rios possibilitaram que 

desenvolvessem atividades importantes como a navegação, irrigação, hidratação, etc. Escreva os 

nomes dos rios que possibilitaram o povoamento:” 

a) Na Mesopotâmia: b) No Egito: c) Na Índia: d) Na China: 

 

Mesopotâmia 

A estreita faixa de terra que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, 
onde atualmente é o Iraque, foi chamada na Antiguidade, de Mesopotâmia, que significa “entre 
rios” (do grego, meso = no meio; potamos = rio). Essa região foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 
a.C, por uma série de povos, que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e 
dominaram uns aos outros, formando o que denominamos povos mesopotâmicos. Sumérios, 
babilônios, hititas, assírios e caldeus são alguns desses povos. 

 

Os sumérios (4000 a.C. – 1900 a.C.) 

Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades conhecidas na 
região da Mesopotâmia, como Ur, Uruk e Nipur. 

Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, e sua definição pode ser dada pois era 
produzida com o auxílio de objetos em formato de cunha. A escrita cuneiforme – usada também 
pelos sírios, hebreus e persas – é uma das mais antigas do mundo. Era uma escrita ideográfica, 
na qual o objeto representado expressava uma ideia. Os registros eram feitos em uma placa de 
argila mole.  
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A escrita cuneiforme foi uma forma de se expressar muito difícil de ser decifrada, pois 
possuía mais de 2000 sinais e seu uso era de uma dificuldade enorme. O seu principal uso foi na 
contabilidade e na administração, pois facilitavam no registro de bens, marcas de propriedade, 
cálculos e transações comerciais. 

 
2) Sobre a Mesopotâmia responda: 

 

a) Qual o significado da palavra “mesopotâmia”? 

 

b) Quais povos viveram na Mesopotâmia? 

 

c) Como era a escrita cuneiforme inventada pelos 

sumérios? 

 

d) Em qual atual país viveram os antigos mesopotâmios? 

 

Sites pesquisados 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/ 

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/ 

 

TEMA: CÓDIGO HAMURABI 
 

 

Hamurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C., foi o sexto 
rei da primeira dinastia babilônica dos Amoritas e o fundador do 1º Império Babilônico, unificando 
amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os 
sumérios e os semitas e conduzindo a Babilônia ao 
máximo esplendor. 

Seu nome permanece diretamente ligado a um 
dos mais importantes códigos jurídicos da antiguidade: o 
Código de Hamurabi. 

Pouco depois de ascender ao trono, o jovem 
soberano deu início à fusão de semitas e sumérios em 
uma unidade política e civil, imposta não só pelas armas, 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/
https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/
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mas também pela ação administrativa e pacificadora, desta forma conquistando, através de 
acordos e guerras, quase toda Mesopotâmia. 

Como legislador consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o 
direito e a lei a todos os súditos. 

Como administrador, cercou a capital com muralhas, restaurou os templos mais 
importantes e instituiu impostos e tributos em benefício das obras públicas, retificou o leito do rio 
Eufrates, construiu novos e manteve antigos canais de irrigação e navegação, dando impulso à 
agricultura e o comércio na planície mesopotâmica. Aos povos conquistados, permitiu o culto da 
religião local, enquanto reconstruía suas cidades e adornava seus templos. Inseriu a noção de 
direito e comandou o território sob o seu poder. Foi o autor de um famoso código penal, o mais 
antigo da história, que leva seu nome. 

O Código de Hamurabi estabelecia regras de vida e de propriedade, estendendo a lei a 
todos os súditos do império. Seu texto contendo 282 princípios foi reencontrado em Susa (1901-
1902), por uma delegação francesa na Pérsia, sob a direção de Jacques de Morgan, sob as 
ruínas da acrópole de Susa, e transportado para o Museu do Louvre, Paris. 

Consiste de um monumento em forma de cone talhado em rocha de diorito, em pedra 
negra de 2,25m de altura, 1,60m de circunferência na parte superior e 1,90m de base. A 
superfície está coberta por um denso texto que se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme 
acádica. 

No alto do monumento, Hamurabi recebe de Shamash, deus dos 
oráculos, as leis da equidade da justiça, dispostas em 46 colunas de 3.600 
linhas. Nele estão codificadas as leis de seu tempo, de um reino de cidades 
unificadas, um agrupamento de disposições casuísticas, de ordem civil, 
penal e administrativa. Determinava penas para as infrações, baseadas na 
lei de talião: olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, carne por 
carne e da ordália (julgamento divino). 

 

 

Algumas leis que constam no Código de Hamurabi: 

“1 – Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então 
aquele que enganou deve ser condenado à morte, … 
 
14 – Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser condenado à morte, … 
 
21 – Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do 
arrombamento e ser enterrado, … 
 
48 – Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita 
for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d’água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao 
seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel 
naquele ano, …  
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129 – Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser 
amarrados e jogados dentro d’ água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei 
perdoa a seus escravos, … 
 
138 – Se um homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a 
quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir... 
 
194 – Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos desta ama, mas a 
ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-
la de estar cuidando de uma outra criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo desta 
mulher será ter os seus seios cortados” 
 
VAMOS EXERCITAR: 
 

 
 

Referência: "Código de Hamurabi" em Só História. Virtuous Tecnologia da Informação, 2009-2020. Consultado em 22/05/2020 às 
15:32. Disponível na Internet em http://www.sohistoria.com.br/biografias/hammurabi/ 
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TEMA: EGITO 

O EGITO ANTIGO 

A maior parte do que conhecemos sobre esta civilização vem das pirâmides, pinturas, 
textos e objetos deixados nas tumbas dos reis. 
 

O Egito Antigo se localizava no nordeste da África, em pleno Deserto do Saara. A 
civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, que transformou o Egito Antigo em um 
imenso oásis com mais de mil quilômetros de comprimento. 
 
 
Importância do Nilo: 
 

 
O vale do Nilo compreendia o 

Alto Egito (Terra do Sul), e o Baixo 
Egito (Terra do Norte). O rio Nilo 
desembocava no Mar Mediterrâneo. 
De junho a outubro, as águas do Nilo 
depositavam uma espécie de adubo 
natural – denominada húmus - que 
tornava a terra propícia para 
agricultura. Ao baixar as águas, os 
camponeses iniciavam a semeadura. 
 

O Rio Nilo teve tamanha 
importância para o Egito, que o 
grego Heródoto disse a seguinte 
frase: “O Egito é uma dádiva do 
Nilo”, a frase significa que o Rio Nilo, 
possibilitou o desenvolvimento do 
Antigo Egito que cresceu às suas 
margens. Através de um sistema que 
aproveitava a água abundante para o 
cultivo da agricultura. 
 
 
Economia: 

Quando não estavam ocupados com trabalhos agrícola, os camponeses eram obrigados a 
trabalhar para o estado egípcio - sob o comando do faraó -, em canais de irrigação, obras 
públicas e templos. 
Através do cultivo do papiro, uma espécie de bambu, na qual fabricava-se papel, que era utilizado 
em diferentes sistemas de escrita egípcia. 
 
 
Sociedade: 

A sociedade egípcia era dominada pelo faraó, soberano todo-poderoso. 
Ele era considerado um deus vivo, filho de deuses e intermediário entre estes e os homens. Era, 
portanto, uma teocracia, ou seja, governo de um deus. 
 
 
Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em outros grupos sociais: 
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Um destaque para os escribas, eram considerados muito importantes, pois eram aqueles 
que sabiam escrever a complicada escrita egípcia, para estudar o que quer fosse, era necessário 
tornar-se, primeiro, um escriba. 
 

 
Fases da história Egípcia 

 
A organização política do Egito iniciou com a existência dos nomos, pequenos Estados 

independentes. Com o tempo, esses Estados se uniram, formando o Alto e Baixo Egito. Por volta 
de 3200 a.C., o Egito foi unificado sob o comando de um único soberano – denominado faraó, o 
responsável pela unificação foi o Faraó Menés. 
 

A organização do Estado egípcio no decorrer de sua história está dividida em quatro 
períodos principais: 
 
- Antigo Reino, - Médio Reino, - Novo Reino  - Baixa Época. 
 
Antigo Reino: 

O Antigo Reino, ocorreu entre 2800 a.C. e 2150 a.C., aproximadamente. 

Nesse período, o Egito foi um Estado pacífico e dedicado a construção de obras de 
drenagem e irrigação, sob controle do faraó. Nesse período foram construídas as grandes 
pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. 

O Antigo Reino terminou devido ao enfraquecimento da autoridade do faraó diante do 
poder dos grandes proprietários de terra e dos chefes dos diversos nomos. 

Médio Reino: 

O Médio Reino ocorreu entre 2040 a.C. e 1783 a.C., aproximadamente. 
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Nesse período, Tebas foi escolhida como capital e os príncipes do Alto Egito restauraram a 
unidade política do Império. Foi um período de prosperidade e boa administração. 

O Médio Império terminou por causa de agitações políticas internas que enfraqueceram o 
território, possibilitando o domínio dos hicsos, povo nômade de origem asiática. 

Novo Reino: 

O Novo Reino ocorreu entre 1550 a.C. e 1070 a.C., aproximadamente. Nesse período, 
Tebas se tornou, novamente, a capital. Os hicsos foram expulsos e o Egito foi marcado por 
numerosas conquistas. Porém, novas agitações internas e ondas de povos invasores, fizeram o 
Egito entrar em decadência. 

Baixa Época: 

A Baixa Época foi marcada por inúmeras invasões de povos estrangeiros conquistado 
sucessivamente pelos assírios (670 a.C.), pelos persas (525 a.C.), pelos gregos (332 a.C.) e 
pelos romanos (30 a.C.). 

Legado Cultural: 

Os egípcios deixaram várias contribuições culturais. Na escrita, desenvolveram três 
sistemas diferentes: o hieroglífico, considerado sagrado e usado pelos sacerdotes; o hierático, 
mais complexo e utilizado pelos escribas; e o demótico, mais simplificado e popular. Esses só 
foram decifrados após acharem, no final do século XVIII, a Pedra de Roseta. 

 

Predra Roseta 
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Hieróglifos 

 
 
Religião no Egito: 

A religião, que era politeísta (acreditavam em vários deuses) e antropozoomórfica (corpo 
parte humana parte animal), desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos 
egípcios. O Egito era uma civilização teocêntrica, ou seja, praticamente tudo girava em torno da 
religião. 

 

Deuses Egípcios 
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Grande parte de suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro sagrado, o Livro dos 
Mortos. Assim, eles acreditavam numa vida após a morte. 
 

Essa forte crença era representada com frequência em pinturas e objetos deixados nas 
tumbas. Para garantir a passagem para outra vida, desenvolveram técnicas de mumificação. 
Dentre as várias formas de túmulos construídos, as pirâmides, certamente, foram as maiores. 
Elas serviam geralmente de descanso para os faraós e continham vários objetos pessoais, que os 
egípcios acreditavam garantir o conforto do soberano pela eternidade. 
 

Os egípcios também tinham uma grande quantidade de deuses, com funções e aspectos 
variados. Dentre estes, alguns estavam ligados à morte e ao enterro das pessoas. É o caso de 
Osíris e Anúbis. 
 

 

Pirâmides de Gizé - Memphis Tours 
 
VAMOS EXERCITAR: 
 
1) Onde se localizava o antigo Egito? 
 
2) Por que o grego Heródoto disse a seguinte frase: “O Egito é uma dádiva do Nilo”? Qual a 
importância do Rio Nilo para os Egípcios? 
 
3) Segundo o autor do texto explique: 
 

a) Economia b) Sociedade 
 
4) Quais são as fases da história egípcia, explique cada uma. 
 
5) Quais foram os legados culturais deixados pelos egípcios? 
 
6) Fale sobre a religião egípcia: 
 

a) Deuses b) Pirâmides 
 

7) Faça um lindo desenho de um hieróglifo. 

Referência: SILVA da Rafel Francisco.“Egito antigo”.ISTUDI. Disponível em: 
https://istudi.wordpress.com/2019/04/10/resumo-6o-ano-egito-antigo/  Acesso 22 de maio 2020. 

https://istudi.wordpress.com/2019/04/10/resumo-6o-ano-egito-antigo/
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GEOGRAFIA 

Tema: Movimentos da Terra 

Rotação 

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. 

 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Astronomia/content2.php
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Astronomia/content2.php
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1.“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). 

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. 
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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.

 

6. Leia o texto e complete as lacunas: 

I - O tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado de?  

II - O ano_________, aceito por convenção, tem______ dias. 

III - O tempo necessário para a Terra completar uma volta ao redor do Sol é de ______ dias, ___ 

horas e cerca de ___ minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. 

7. O movimento de rotação da Terra ocorre: 

a) de Norte para Sul. 

b) de Leste para Oeste. 

c) de Oeste para Leste. 

d) de Sudoeste para Noroeste

. 

Texto para leitura (não precisa copiar), retirado e adaptado pelos professores:  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/orientacao-localizacao.htm 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/instrumentos-de-localizacao.htm 

http://basegeografica.blogspot.com/2010/09/orientacao-no-espaco-geografico.html 

 

TEXTO 1: ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

  

Orientar-se significa mover-se no espaço com a certeza de chegar a um local 

desejado. 

O homem, ao longo dos tempos, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas 

maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres humanos pré-históricos, por 

exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como 

forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Além disso, várias 

civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do sol para identificar as suas 

posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. Até nos dias 

atuais pequenas embarcações que não têm equipamentos de orientação fazem o uso dos astros 

para se localizar e orientar. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/orientacao-localizacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/instrumentos-de-localizacao.htm
http://basegeografica.blogspot.com/2010/09/orientacao-no-espaco-geografico.html
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Orientação pelo Sol 

 Observando o Sol, o ser humano percebeu 

que esse astro surge, ao amanhecer, e desaparece, 

ao anoitecer, nas mesmas direções todos os dias. 

Com base nessa observação, foi determinado um 

conjunto de pontos de orientação, que são chamados 

de pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. 

       A direção “onde o Sol nasce” ficou 

determinada como leste (L) ou este (E) ou oriente 

(que significa nascente). O lado oposto, em que “o Sol desaparece”, ficou determinado como 

oeste (O) ou ocidente (que significa poente). Determinados os pontos leste e oeste, foram 

estabelecidos mais dois: o norte (N), ou setentrional ou boreal, e o sul (S), ou meridional ou 

astral. 

Orientação pela Lua 

Podemos utilizar a Lua, como orientação, que também “nasce” na direção leste e “se põe” 

na direção oeste. Assim, o procedimento para determinar os pontos de orientação utilizando a 

Lua como referência são os mesmos adotados para o Sol. 

 

Rosa dos Ventos 

A rosa dos ventos é um instrumento 

extremamente importante por apontar e dividir os 

diferentes pontos de orientação cartográficas, 

conhecidos como pontos cardeais, mas que na 

verdade, contém 32 pontos ou rumos. 

Os pontos cardeais são quatros: norte 

(N), sul (S), leste (E) e oeste (W). A combinação 

entre eles dá origem aos pontos colaterais: 

nordeste (NE), noroeste (NW), sudeste (SE) e 

sudoeste (SW). 

Os pontos cardeais podem ser absolutos (quando consideram toda a Terra) e relativos 

(quando são estabelecidos a partir de um referencial específico). 

Exemplo de pontos cardeais absolutos: “O Brasil encontra-se quase totalmente na 

região sul do planeta Terra”. Exemplo de pontos cardeais relativos: “O posto de gasolina mais 

próximo encontra-se a nordeste de nossa localização atual”. 

      Com base nos pontos cardeais foram determinadas outras direções intermediárias, 

conhecidas como pontos colaterais. Entre o norte e o leste, está o nordeste (NE). Entre o norte 

e o oeste, está o noroeste (NO). Entre o sul e o leste, está o sudeste (SE). Entre o sul e o oeste, 

está o sudoeste (SO). 
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Existem ainda os subcolaterais, localizados entre os cardeais e os colaterais: norte-

nordeste (N-NE),   norte-noroeste (N-NO), sul-sudeste (S-SE), sul-sudoeste (S-SO), leste-

nordeste (L-NE), leste-sudeste (L-SE), oeste-noroeste (O-NO), e oeste-sudoeste (O-SO). Além 

destes pontos há os intermediários. 

Considerando o texto, responda: 

1. O que é orientação no espaço geográfico? 
2. Como os povos antigos se orientavam, localizavam os lugares para onde queriam ir? 
3. Observe a figura e complete com os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste).  
 
Dica: para começar, observe o lado em que o Sol nasce: 
 

 
 
4. Complete o desenho da Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e colaterais. 
 

 
 

TEXTO 2: BÚSSOLA 

A bússola é um instrumento de orientação aproximada, que foi 

muito importante nas grandes navegações, criada pelos chineses no século 

X. Ela possui uma agulha imantada, que gira sobre um eixo, e um 

mostrador, onde está desenhada a rosa-dos-ventos. A agulha imantada 

aponta sempre para o pólo magnético Norte, que atua como um grande 

imã. Esse pólo magnético não coincide com o Pólo Norte geográfico. 

Entre eles há uma diferença de cerca de 1.400 km. 
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A bússola é instalada em aviões, navios e carros e motos de competição de rally, isso 

para manter as pessoas em sua devida direção pretendida. Apesar da importância da bússola até 

os dias de hoje, existem aparelhos de orientação mais eficientes, geralmente orientados por 

sinais de radar ou satélites, devido a isso conseguem emitir informações de qualquer ponto da 

Terra, tais como altitude, distâncias, localização. 

 O uso da bússola, apesar de muito importante, vem caindo em desuso. Isso porque 

ela se mostra bastante imprecisa quando está perto de objetos magnéticos ou elétricos e, 

dependendo da região onde estiver, ela para de funcionar. Outro problema é que, de acordo com 

alguns geólogos, o polo magnético da Terra vem lentamente se alterando, deixando as 

bússolas cada vez menos precisas. 

Após a leitura, responda: 

 

1. Como a bússola funciona?  

2. Polo Norte Magnético e Polo Norte Geográfico são a mesma coisa? Explique. 

3. Por que a bússola vem sendo menos utilizada do que antigamente? 

 

TEXTO 3: OS MODERNOS INSTRUMENTOS DE ORIENTAÇÃO 

O GPS permite localizar corretamente um determinado 

objeto em qualquer lugar da superfície da Terra. Esse aparelho 

é conectado a 26 satélites orbitando a Terra a cerca de 20.000 

quilômetros de altitude. O GPS é a sigla do termo inglês Global 

Positioning System – Sistema de Posicionamento Global.  Esse 

aparelho é muito utilizado nas navegações marítimas e aéreas, 

nas forças amadas, no monitoramento de caminhões e carros, 

em expedições ou em lugares sem ponto de referência, como a 

Floresta Amazônica e a Antártida. Também temos sofisticados 

instrumentos de orientação como radares, rádios etc... 

1. Por que o GPS é mais eficiente que a bússola? 

 

Tema: Cartografia 

A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como 

produto final o mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e 

estudo dos mapas. 

Na cartografia, as representações de área podem ser acompanhadas de diversas 

informações, como símbolos, cores, entre outros elementos. A cartografia é essencial para o 

ensino da Geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para as 

pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano quanto para estudarem o ambiente em que 

vivem. 
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Os primeiros mapas foram traçados no século VI a.C. pelos gregos que, em função de 

suas expedições militares e de navegação, criaram o principal centro de conhecimento geográfico 

do mundo ocidental. 

O mais antigo mapa já encontrado foi confeccionado na Suméria, em uma pequena tábua 

de argila, representando um Estado. A confecção de um mapa normalmente começa a partir da 

redução da superfície da Terra em seu tamanho. Em mapas que figuram a Terra por inteiro em 

pequena escala, o globo se apresenta como a única maneira de representação exata. 

A transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a 

denominação de projeção cartográfica. 

Na pré-história, a Cartografia era usada para delimitar territórios de caça e pesca. Na 

Babilônia, os mapas do mundo eram impressos em madeira, mas foram Eratosthenes de Cirene e 

Hiparco (século III a.C.) que construíram as bases da cartografia moderna, usando um globo 

como forma e um sistema de longitudes e latitudes. Ptolomeu desenhava os mapas em papel 

com o mundo dentro de um círculo. 

Com a era dos descobrimentos, os dados coletados durante as viagens tornaram os 

mapas mais exatos. Após a descoberta do novo mundo, a cartografia começou a trabalhar com 

projeções de superfícies curvas em impressões planas. 

Hoje, a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas (realizadas por 

aviões) e o sensoriamento remoto por satélite. Além disso, com os recursos dos computadores, 

os geógrafos podem obter maior precisão nos cálculos, criando mapas que chegam a ter precisão 

de até 1 metro. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo-se duas imagens do 

mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem em relevo. Assim, representam-se os 

detalhes da superfície do solo. 

Depois, o topógrafo completa o trabalho sobre o terreno, revelando os detalhes pouco 

visíveis nas fotografias. 

Sensoriamento remoto 
 

A outra técnica cartográfica, o sensoriamento remoto, consiste 

na transmissão, a partir de um satélite, de informações sobre a 

superfície do planeta ou da atmosfera. 

Quase toda coleta de dados físicos para os especialistas é feita 

por meio de sensoriamento remoto, com satélites especializados que 

tiram fotos da Terra em intervalos fixos. 

Para a geração das imagens pelos satélites, escolhe-se o 

espectro de luz que se quer enxergar, sendo que alguns podem enviar sinais para captá-los em 

seu reflexo com a Terra, gerando milhares de possibilidades de informação sobre minerais, 

concentrações e tipos de vegetação, entre outros. 

Existem satélites que chegam a enxergar um objeto de até vinte centímetros na superfície 

da Terra, quando o normal são resoluções de vinte metros. 
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Atividades 

1. O que é cartografia?  

 

2. Hoje, as representações da Terra são construídas a partir de sofisticados recursos 

tecnológicos, como os satélites, que transmitem as informações por computadores, 

transformando-as em um tipo de representação da superfície terrestre. Essas representações 

fornecem detalhes da superfície da Terra, permitindo a observação de vegetação, estradas, 

lagos, rios, aglomerados urbanos etc. As características cartográficas citadas referem-se a qual 

tipo de representação da superfície terrestre? 

A) Globo Terrestre 

B) Imagem de Satélite 

C) Mapa 

D) Planta 

E) Tábula de argila 

 

3. Um ____________________ é um profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas, 

locais, regionais ou globais, da Terra ou da lua, inclusive dos outros planetas. Assinale a opção 

que preenche corretamente a lacuna: 

A) Biólogo 

B) Carteiro 

C) Cartógrafo 

D) Geógrafo 

E) Topógrafo 

 

Tema: Mapas 

A localização de qualquer lugar na Terra pode ser 

mostrada em um mapa. 

Os mapas são normalmente desenhados em 

superfícies planas, em proporção reduzida do local da 

Terra escolhido. 

Nenhum mapa impresso consegue mostrar 

todos os aspectos de uma região. Mapas, em 

contraposição a foto aéreas e dados de satélite, 

podem mostrar concentração populacional e de renda, 

diferenças de desenvolvimento social, entre outras informações. 

Como os mapas possuem representação plana, eles não representam fielmente a forma 

geoide da Terra, o que levou cartógrafos a utilizarem globos para imitar essa forma. Os mapas 

mais comuns são os políticos e topográficos. Os políticos representam graficamente os 

continentes e as fronteiras entre os países, enquanto os topográficos representam o relevo em 

níveis de altura (normalmente inclui também os rios mais importantes). 

Para desenhar mapas cartográficos depende-se de um sistema de localização com 

longitudes e latitudes, uma escala, uma projeção e símbolos. 



51 
 

Atualmente, boa parte do material que o cartógrafo necessita é obtido por sensoriamento 

remoto com foto de satélite ou fotografias aéreas. 

Elementos fundamentais dos mapas 

São informações e características que todos os mapas devem ter, não importando a que 
objetivo o mapa se presta. São o título, a legenda, a escala e as convenções cartográficas. 

Título  

Deve indicar a área que está mapeada e qual o assunto tratado no mapa. Veja o exemplo abaixo: 

 

http://1.bp.blogspot.com/kxp9xkd4cls/T6Q2IDF302I/AAAAAAAAAPs/81c2RPp2ACE/s1600/DensPop2000.png  

Mapa representativo da densidade demográfica no Brasil, com destaque para o título do 
mapa (em vermelho) e  a legenda (em azul). 

Observe no mapa acima o título em destaque. Salta aos olhos o local mapeado (Brasil) e o 
assunto ou informação contida nele (Densidade demográfica), além da data de quando foi gerada 
a informação (ano 2000). 

Legenda  

É a parte do mapa em que as informações mais importantes para interpretação do mapa 
estão contidas. No caso do mapa acima, a correspondência entre as cores e a quantidade de 
habitantes por quilômetro quadrado que nada mais é que a densidade demográfica. 

Convenções cartográficas. 

Entende-se como convenção algo que foi elaborado como fruto de um acordo. Nesse caso, 
o acordo trata de elementos presentes nos mapas que devem ser representados sempre da 
mesma forma, em qualquer idioma, em qualquer parte do mundo. 

 

http://1.bp.blogspot.com/kxp9xkd4cls/T6Q2IDF302I/AAAAAAAAAPs/81c2RPp2ACE/s1600/DensPop2000.png
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Veja a ilustração abaixo: 

 

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/8/2324586/slides/slide_19.jpgConvenções  

Cartográficas: Ilustração de algumas das Convenções Cartográficas, com símbolos comuns 
representados nos mapas. 

Escalas cartográficas 

Em um mapa, chamamos de escala cartográfica a relação entre as dimensões 

apresentadas no mapa e o objeto real por ele representado. 

Estas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade. 

A forma de representação é a seguinte: 

Escala = medida no mapa : medida no objeto real 

ou 

Escala = medida no mapa / medida no objeto real 

Por exemplo, se um mapa apresenta a escala 1:50, significa que 1 cm no mapa é 

equivalente a 50 cm na área real. 

Se quisermos indicar que cada centímetro de um mapa representa 1 metro na área real, 

utilizamos a escala 1:100 ou ainda 1/100. Repare que convertemos 1 metro para centímetros 

(100 centímetros), pois ambas as medidas precisam estar na mesma unidade. 

http://images.slideplayer.com.br/8/2324586/slides/slide_19.jpgConvenções
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A indicação da escala geralmente consta no mapa ou desenho apresentado. Por exemplo: 

 

A escala também pode ser representada da forma gráfica, que é feita unidade por unidade, 

onde cada segmento mostra a relação entre a longitude da representação e da área real. Por 

exemplo, observe a seguinte escala gráfica. 

 

Essa representação está indicando que cada segmento da escala gráfica apresentada 

equivale a 400 quilômetros de área real. 

Quanto ao tamanho da representação, podemos usar a seguinte classificação: 

1- Escala natural: representada numericamente como 1:1 ou 1/1. Ocorre quando o tamanho 

físico do objeto representado no plano coincide com a realidade.  

2- Escala reduzida: quando o tamanho real é maior do que a área representada. Costuma ser 

usada em mapas de territórios ou plantas de habitações. Exemplos: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 

1:100, 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:20000.  

3- Escala ampliada: quando o tamanho gráfico é maior do que o real. É usada para mostrar 

detalhes mínimos de determinada área, principalmente de espaços de tamanhos reduzidos. 

Exemplos: 50:1, 100:1, 400:1, 1000:1.  

Observe o mapa abaixo para ficar mais claro: 

Fonte – https://lh3.googleusercontent.com/-
kw7No9mWXbY/TW_dmdKuguI/AAAAAAAACGM/eft5VKzLY7Q/s1600/escalas_mapas_duas_escalas.jpg  

https://lh3.googleusercontent.com/-kw7No9mWXbY/TW_dmdKuguI/AAAAAAAACGM/eft5VKzLY7Q/s1600/escalas_mapas_duas_escalas.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-kw7No9mWXbY/TW_dmdKuguI/AAAAAAAACGM/eft5VKzLY7Q/s1600/escalas_mapas_duas_escalas.jpg
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Escala: Mapa de Portugal com destaque em vermelho para escala gráfica e destaque em azul da 
escala numérica. 

Ambas formas de representação da escala (gráfica, em vermelho, e numérica, em azul) 
representam rigorosamente a mesma informação: o quanto do espaço geográfico está reduzido 
numa representação cartográfica. 

Atividades  

1. Para que serve um mapa? 

2. Quais os principais elementos de um mapa? 

3. Para que serve o uso da escala em um mapa? 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 – História do Basquete 

O basquete foi criado nos Estados Unidos em 1891, pelo professor de Educação Física, 
James Naismith (1861-1940). 

Na Língua Inglesa o nome do esporte é basketball. “Basket”, em português significa cesta, 
enquanto “ball” significa bola. 

Naquela época, o professor Naismith trabalhava na Associação Cristã de Moços de 
Springfield, Massachusetts e por conta do inverno rigoroso, o basquete surgiu como alternativas 
aos esportes praticados ao ar livre, como o tradicional basebol. 

Outro ponto importante, é que o professor pretendia criar um esporte menos violento, se 
comparado ao futebol americano. A ideia era estimular a coletividade e a integração entre os 
alunos. 

Inicialmente, até pela instituição em que foi criado, o esporte era praticado apenas por homens. 
Assim, a primeira partida oficial foi disputada em 1892. Entretanto, neste mesmo ano as mulheres 
começaram a praticar a modalidade, disputando a primeira partida oficial em 1896. 

O basquete só passou a ser um esporte olímpico em 1936, nos Jogos Olímpicos de Verão, 
realizados em Berlim, na Alemanha. 

No Brasil, ele só chegou em 1896, inserido na Associação Atlética Mackenzie College de 
São Paulo, sob responsabilidade do norte-americano Augusto Louis.  

Inicialmente o esporte era praticado com uma bola 
marrom, semelhante à de uma bola de futebol. Entretanto, por 
conta da cor era difícil visualizá-la, portanto, algum tempo 
depois ela passou a ser laranja para ter destaque tanto para os 
jogadores, quanto para a torcida. 

Prof. Naismith 
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Exercícios 

1- Você já jogou? O que conhece sobre a modalidade? 

 

2- Faça uma pequena lista citando os principais ex e atuais atletas do basquete. 

 

3- Agora que você já sabe que o basquete foi criado para ser jogado durante o inverno, seria 

capaz de criar uma atividade que envolva a educação física dentro de casa, aproveitando 

essa fase de quarentena? Utilize a criatividade e registre a atividade que criou. 

 

 

Atividade 2 - Principais regras do Basquete 

 Cada partida tem duração de 40 minutos, divididas em quatro tempo de 10 minutos cada. A 
exceção são os jogos da NBA, que possuem duração de 48 minutos, com quatro de tempos 
de 12 minutos. Após os dois primeiros quartos é feito um intervalo de 15 minutos; 

 Ao final do tempo regular, se o jogo estiver empatado as equipes jogam duas prorrogações 
de cinco minutos, até que algum time vença. 

 Só é permitido tocar a bola com as mãos, 
 Tendo a posse da bola, é proibido caminhar com ela por dois passos consecutivos. Para se 

deslocar pela quadra, o jogador deve quicar a bola ininterruptamente; 
 A execução de dois dribles consecutivos não é permitida; 
 Regras dos 24 segundos: quando uma equipe está com a posse de bola, ela tem até 24 

segundos para arremessá-la ao cesto do adversário. 

 
 

 

Exercício 

Faça um desenho representando a quadra de basquete e seus jogadores. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

DANÇAS POPULARES 

     A maior parte das danças populares brasileiras mistura influências de portugueses e 

espanhóis. 

    CARIMBÓ – Muito popular no Pará, é uma dança de influência africana. Homens e mulheres 

cantam e dançam em roda, quase sempre descalços. 

    O nome carimbó vem de um tipo de tambor feito em um tronco de árvore cortado e escavado. 

    PAU-DE-FITA – Trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é uma dança típicas 

das festas juninas. Os participantes ficam em volta de um mastro enfeitado com fitas coloridas 

que caem do topo até o chão. No centro, uma pessoa segura o mastro, enquanto os dançarinos 

giram em volta trançando as fitas. 

Almanaque recreio São Paulo, abril.2003. 

Responda 

1) Qual é o título do texto? 

 

2) A maior parte das danças populares brasileiras tem quais influencias ? 

 

3) O carimbó, muito popular no Pará, é uma dança que tem que influência? 

 

4) De onde vem o nome “carimbo”? 

 

5) Quem introduziu o pau-de-fitas nas festas populares? 

 

6) Onde os dançarinos ficam girando trançando as fitas? 

 

 7) Registre através de desenhos pelo menos um movimento que o corpo faz de cada uma dessa 

danças mencionadas na atividade anterior. 

Carimbó Pau – de - Fita 
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DANÇA FOLCLÓRICA 

As danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais, peculiares de cada 
estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. 
As danças folclóricas possuem diversas funções como a comemoração de datas religiosas, 
homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais, etc. 

Principais Danças Folclóricas 

No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as 
culturas de determinada região. 

No país, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e 
africana. Elas são celebradas em festas populares caracterizadas por músicas, figurinos e 
cenários representativos. 

Confira abaixo as danças folclóricas brasileiras: 

Bumba meu boi 

Esta dança folclórica, conhecida em outras regiões brasileiras 
como o boi-bumbá, é típica do norte e do nordeste. 

O Bumba meu boi possui uma origem diversificada, pois 
apresenta traços das culturas espanhola, portuguesa, africana 
e indígena. 

Trata-se de uma dança na qual a representação teatral é um 
fator marcante. Assim, a história da vida e da morte do boi é declamada enquanto os 
personagens realizam suas danças. 

Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=sYgDGoPFAWY  para ver um vídeo sobre a dança. 

Samba de Roda 

O samba de roda surgiu no estado da Bahia no século 
XIX e representa uma dança associada à capoeira e ao culto 
dos orixás. 

Surgiu como forma de preservação da cultura dos escravos 
africanos. O samba de roda é uma variante do samba, que 
embora tenha se disseminado por várias partes do Brasil, é 
tradicional da região do Recôncavo Baiano. 

 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=z42pA3xaegk  para ver um vídeo sobre a dança. 

 
Frevo 

O frevo é uma dança típica do carnaval 
pernambucano surgida no século XIX. Diferente de outras 
marchinhas carnavalescas, ele é caracterizado pela ausência 
de letras onde os dançarinos seguram pequenos guarda-
chuvas coloridos como elemento coreográfico. 
A palavra "frevo" é originária do verbo "ferver", representando, 
desta maneira, particularidades desta dança demasiadamente 
frenética. 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kdFZ21YQpjU  para ver um vídeo sobre a dança. 

https://www.todamateria.com.br/bumba-meu-boi/
https://www.youtube.com/watch?v=sYgDGoPFAWY
https://www.todamateria.com.br/samba-de-roda/
https://www.youtube.com/watch?v=z42pA3xaegk
https://www.todamateria.com.br/frevo/
https://www.youtube.com/watch?v=kdFZ21YQpjU
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Atividades: 

1. Pesquise a origem das danças:  

 Maracatu 

 Baião 

 Quadrilha 

 Batuque 

 Samba 

 

2. Quais danças folclóricas você já viu? 

 

3. Quais danças folclóricas são comuns em sua região? 

 

INGLÊS 

Leia o texto abaixo:  

WHERE ARE YOU FROM? 

Bob: Hi, I am Bob, what is your name? 

Tom: I am Tom, how are you? 

Bob: I’ m OK! Where are you from? 

Tom: I’m from Canada, and you? 

Bob: I’m from Brazil, who is that boy? 

Tom: That’s my friend Yosh, he is from Japan. 

Bob: Hi, Yosh. Nice to meet you. 

Yosh: Nice to meet you, too. 

Tom: Hey, boys. It’s time to class again. Let’s back to the room. 

 

Questão 1 - Complete as frases usando alguns nomes de países e nacionalidades, como nos 
exemplos. :      

Bob is from BRAZIL. 

He is a BRAZILIAN student. 

I am Italian. I am from Italy. 
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a) Yosh is from ___________. He is a ____________ boy. 

b) Tom is ___________. He is from _____________. 

c) I and my friend are French. We are from ___________. 

d) Paul and Maicon are from ___________. They are German. 

e) My mother come from Australia. She is ___________. 

 

Questão 2 – Em português o que significa: 

a) Hi______________________             f) Your______________________ 

b) I am ____________________            g) Boy ______________________ 

c) Girl______________________           h) Class_____________________ 

d) Are _____________________            i) Is ________________________ 

e) Time______________________         j) Room_____________________ 

 

Countries (países) Nationalities (nacionalidades) 

Brazil Brazilian 

Canada Canadian 

Japan Japanese 

Italy Italian 

France French 

Germany German 

Spain Spanish 

China Chinese 

Mexico Mexican 

The United States American 

 

Questão 3 - De acordo com as bandeiras enumere os respectivos países: 

 

 

1)                               2)         3)                                               

 

 

4)       5)                6) 
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7)       8)                9) 

 

 

 

(    ) Germany  

(    ) USA 

(    ) Canada 

(    ) Brazil 

(    ) Italy 

(    ) Mexico 

(    ) France 

(    ) China 

(    ) Japan 

 

Questão 4 - Agora que você já conheceu as bandeiras de alguns países na questão 3, vamos 

aprender as nacionalidades. Encontre no caça-palavras às nacionalidades referentes aos países 

citados acima. Atente-se que nem todas as nacionalidades citadas no quadro que se encontra 

abaixo da 1ª questão estarão no caça-palavras.  

 

THE COLORS 

white – branco 

black – preto 

pink - rosa / cor-de-rosa 

orange - laranja / cor-de-
laranja  

navy blue – azul - marinho                             

  

gray / grey – cinza 

yellow - amarelo 

green - verde  

purple – roxo 

purple - roxo 

beige - bege  

brown – marrom 

blue – azul 

red – vermelho 

lilac – lilás 
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Questão 5 – Escreva em inglês as cores indicadas no retângulo: 

 

a)  _________________________       d) ___________________________ 

 

b) _________________________        e) ___________________________ 

 

c) _________________________         f) ___________________________ 

 

Questão 6 – Encontre as cores indicadas no caça-palavras: 

 

 

Questão 7 - Traduza para o português as cores indicadas abaixo: 

red ____________________________    pink___________________________ 

orange__________________________   gray___________________________ 

brown___________________________  blue___________________________ 

purple___________________________  beige _________________________ 
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Questão 8 - Aprenda como escrever cada matéria em inglês. Amplie o seu vocabulário. 

 

Art: Arte 

Chemistry: Química 

Geography: Geografia 

History: História 

Music: Música 

Science: Ciências 

English: Inglês 

 

 

Technologies: Tecnologia 

Languages: Línguas 

Math: Matemática 

Physical Education: Educação Física 

Religious Education: Ensino Religioso 

Biology: Biologia 

Physics: Física 

Portuguese: Português 

 

 

a) Agora escreva em inglês quais as matérias mencionadas acima você estuda ou já estudou?  

 

b) Como se diz 'Educação Física' em inglês? 

(    ) Humanities               (    ) Physical Education  (    ) Physics 

 

c) Qual é a tradução correta para português de: Who is your English professor? 

(    ) Quem é o seu professor de geometria? 

(    ) Quem é o seu professor de química? 

(    ) Quem é o seu professor de inglês?  

  

 


