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Importante meio de comunicação. É com a leitura de um jornal impresso 

tomamos conhecimento de fatos importantes que acontecem no Brasil e no mundo. 

 Existem jornais de diversos tipos, mas todos eles têm formas parecidas: 

páginas soltas, encaixadas umas às outras.  

Escolha um jornal local publicado recentemente e responda às questões abaixo: 

Nome do jornal: 

Data de publicação: 

Número de cadernos: 

Quantidade de páginas: 

Principais Seções: 

 

 

 

 

 

Em um jornal também temos ANÚNCIOS: 

Quando queremos comprar, vender, encontrar alguma coisa, escrevemos um 

anúncio. Porém é importante saber que ele não se restringe apenas a um jornal; 

podemos encontrar anúncios em revistas, folhetos, cartazes de rua, na televisão, no 

rádio e até no cinema. E um anúncio pode ser escrito ou falado. 

Procure um anúncio de seu interesse no jornal e em seguida responda algumas 

questões referentes a ele. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalie o anúncio que você escolheu. 

a.Que produto está sendo anunciado?  

Resposta pessoal 

b.Quais palavras foram utilizadas para chamar a atenção sobre o produto? 

Resposta pessoal 

c.Você compraria esse produto? Por quê?  

Resposta pessoal 

Faça um anúncio dos produtos abaixo, utilize palavras que convença o consumidor a 

comprar seu produto, seja criativo: 



Nome_________________________________________n°___6° ano_____

Profª Bruna- Gramática- 

Flexão de Número do Substantivo
Em português, há dois números gramaticais:
O singular, que indica um ser ou um grupo de seres;
O plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres.
  A característica do plural é o s final.

Plural dos Substantivos Simples

a) Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e n fazem o plural pelo 
acréscimo de s. Por exemplo:
pai - pais
ímã - ímãs
hífen - hifens (sem acento, no plural).
Exceção: cânon - cânones.

b) Os substantivos terminados em m fazem o plural em ns. Por exemplo:
homem - homens.

c) Os substantivos terminados em r e z fazem o plural pelo acréscimo de es. 
Por exemplo:
revólver - revólveres
raiz - raízes
Atenção: O plural de caráter é caracteres.

d) Os substantivos terminados em al, el, ol, ul flexionam-se no plural, trocando 
o l por is. Por exemplo:
quintal -  quintais
caracol - caracóis
hotel - hotéis
Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

e) Os substantivos terminados em il fazem o plural de duas maneiras:
- Quando oxítonos, em is. Por exemplo:
canil - canis
- Quando paroxítonos, em eis. Por exemplo:
míssil - mísseis.
Obs.: a palavra réptil pode formar seu plural de duas maneiras:
répteis ou reptis (pouco usada).

f) Os substantivos terminados em s fazem o plural de duas maneiras:
- Quando monossilábicos ou oxítonos, mediante o acréscimo de es. Por 
exemplo:
ás - ases
retrós - retroses



- Quando paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Por exemplo:
o lápis - os lápis
o ônibus - os ônibus.

g) Os substantivos terminados em ão fazem o plural de três maneiras.
- substituindo o -ão por -ões:
Por exemplo:
ação - ações
- substituindo o -ão por -ães:
Por exemplo:
cão - cães
- substituindo o -ão por -ãos:
Por exemplo:
grão - grãos

h) Os substantivos terminados em x ficam invariáveis.
Por exemplo:
o látex - os látex.

Questão1-Marque a alternativa cujos substantivos recebem o acréscimo de 'es'
para a marcação do plural:
a) cor, hambúrguer, hotel.
b) humor, mulher, anel.
c) colher, cor, chafariz.
d) sabor, cadeira, elevador.
e) rumor, chafariz, céu.

Questão 2- Assinale a alternativa cujos substantivos NÃO recebem o 
acréscimo de 'is' para a marcação de plural:
a) hotel, azul, sol.
b) canavial, girassol, hotel.
c) beiral, vogal, pastel.
d) paz, rapaz, voz.
e) girassol, pastel, azul.

Questão 3- Marque a alternativa em que haja equívoco de flexão do 
substantivo para o plural:
a) milharais, cidadãos, alemães.
b) férias, albatrozes, sorvetes.
c) aviões, répteis, embriões.
d) pães, emoções, caminhões.
e) cidadões, alemães, cães.

Questão 4-Marque a alternativa que haja pelo menos dois substantivos 
invariáveis com relação à flexão para o plural:
a) óculos, chuva
b) parabéns, suor
c) núpcias, farol
d) férias, ônibus
e) hotel, nozes
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TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO   -  2º ROTEIRO DE JUNHO 

Nome:                                                                        6º ano              

 

Decomposição de um número em fatores primos 

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

Relembrar… 

➔ Qualquer número inteiro positivo maior do que 1 pode-se decompor num único produto 

de fatores primos. 

 

Por exemplo, 20 = 10 x 2 ou 20 = 2 x 2 x 5 

No segundo caso, 20 está escrito como um produto de fatores primos. 

 
 

➔ Também podemos decompor um número em fatores primos de outra forma. 

Por exemplo, vamos decompor o número 72. 
 

 
 

 
Então, 72 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 
 

Exemplo de decomposição do número 24  
 
 24    2           24 é par divide por 2; o resultado é 12 
 12    2            12 é par , divide por 2 ; o resultado é 6 
   6    2              6 é par , divide por 2 ; o resultado é 3 
   3    3              3 é ímpar, e divide por ele mesmo, o resultado é um 
    1 
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exercícios 
 

1. Considera os seguintes números escritos como produto de fatores. 
 

8= 2 x 4 16= 2 x 8 10 = 2 x 5 24= 3 x 8 

Qual dos números apresentam apenas fatores primos? 
a) 8    (    )  
b) 16  (    ) 
c) 10  (    ) 
d) 24  (    ) 

2. Calcule mentalmente os números que correspondem as letras T, U e Z cujas 

decomposições em fatores primos são as seguintes: 

T = 2 x 5 x 7 U = 2 x 3 x 5 Z = 2 x 2 x 2 
Sendo assim, temos: 
a) T = 8          U = 70             Z= 10 
b) T = 7          U = 3               Z= 2 
c) T = 57        U = 0              Z= 8 
d) T = 70        U = 30             Z= 8 

 
 

3. Assinale qual  das alternativas, o número foi decomposto corretamente utilizando apenas 
números primos: 

a) 6 = 1 x 6 

b) 8 = 2 x 4 

c) 6 = 2 + 4 

d) 6 = 2 x 3 

 
 

4. Decomponha em fatores primos cada um dos seguintes números: 
 
a) 12                                                 b) 14 

 
 

 
 
 
 
5. Decomponha o número em fatores primos: 

a)  21                             b)   9 
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GEOMETRIA – 6º ANO   -  2º ROTEIRO DE JUNHO 

Nome:                                                                        6º ano              

 

PLANO  CARTESIANO 
O sistema de coordenadas cartesianas possui inúmeras aplicações, como por exemplo: a 

construção de gráficos, cartografia, localizações geográficas, pontos estratégicos de bases 

militares, localizações no espaço aéreo, terrestre e marítimo. Em algumas situações, uma das 

coordenadas pode ser uma letra ao invés de um número, e o sistema, representado em uma 

malha quadriculada.  

Os dois eixos são numerados. Cada ponto no plano pode ser representado por um 

par ordenado (x,y), em que x é um número na reta horizontal, chamada de abscissa e y é um 

número na reta vertical, chamada de ordenada. Nesse momento, vamos trabalhar somente com o 

1º quadrante: 

1) Veja o exemplo a seguir: 

 

 

 

A estrela acima está localizada na coluna 6 e na linha C. Podemos 

escrever que sua localização é 6 C. 

 

 

 

2)Vejamos por exemplo, a localização de um ponto P no plano cartesiano a seguir: 

 

 

 

No exemplo ao lado, o ponto P possui coordenadas (5; 3). 

Observe que ele está 5 unidades à direita da origem e 3 

unidades acima da origem. 
 

 

 

 

 

Exercícios 

1) O ponto  esta localizado nas coordenadas: 

                         (      )    (  B; 1) 
                         (      )    ( B; 2) 

                         (      )    ( B; 3) 

                         (      )    ( B; 4) 
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2) A “ESTRELA” esta localizada nas coordenadas: 

 

                             (      ) ( 1; F) 

                             (      ) ( 2; F) 

                             (      ) ( 3; F)  

                             (      ) ( 4 ;F) 

 

 

 

3) Quias são as coordenadas, ou seja, qual é a localização do ponto P ? 

 

a) (     )     ( 1; 4)         

b) (     )     ( 2; 4)     

c) (     )     ( 3; 4)  

d) (     )     ( 4; 4) 

 

 

4) Quais são as coordenadas do GINÀSIO e da PISCINA? 

 

a) Ginásio(1; 1) e piscina ( 1; 5)   (     ) 

b) Ginásio(1; 2) e piscina ( 2; 5)   (     ) 

c) Ginásio(1; 4) e piscina ( 4; 5)   (     )  

d) Ginásio(2; 1) e piscina ( 3; 5)   (     ) 

 

 

 

5) Marque no plano cartesiano a seguir, o ponto de coordenadas ( 5 ; 2 ) ( faça um ponto bem no 

lugar correto) 

 



Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 2º Sistema sensorial humano. Mês de Junho (Prof. Wiliam B Rocha) 
NOME DO ALUNO_____________________________ 

 
Cinco sentidos  

Os cinco sentidos, que estão relacionados com a percepção do meio interno e externo, são o 
olfato, paladar, visão, audição e tato. 

 
 

a classificação de acordo com o estímulo que podem processar. De acordo com a natureza do 
estímulo, podemos classificar os receptores em: 

• Quimiorreceptores: Respondem a estímulos químicos. 
• Fotorreceptores: Respondem a estímulos luminosos. 
• Mecanorreceptores: Respondem a estímulos como pressão, tensão e som. Nesse último caso, 

alguns autores preferem chamá-los de fonorreceptores. 
De uma maneira geral, podemos classificar os sentidos em cinco principais: olfato, paladar, visão, 
audição e tato. Veja a seguir as principais características de cada um. 

Olfato 

 
 

Paladar 

 
  
 

O meio interno e o externo proporcionam uma grande 

variedade de sensações, que são percebidas graças 

ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos 

sentidos. Esses últimos captam informações do meio 

para que elas sejam levadas até o sistema nervoso 

central, onde ocorrerá a produção de respostas, que 

poderão ser voluntárias ou involuntárias. Cada órgão 

do sentido está adaptado a responder a um 

determinado estímulo e possui receptores 

sensoriais capazes de transformar esses estímulos 

em impulsos nervosos. Os receptores podem ser 

classificados de várias formas, sendo a mais comum 

 

O olfato está relacionado com a capacidade de 

perceber odores. Essa percepção é possível graças à 

estimulação do epitélio olfatório, localizado no teto das 

cavidades nasais. Esse epitélio é rico em células 

nervosas, mais precisamente em quimiorreceptores. 

O paladar, juntamente ao olfato, é responsável por 

garantir a percepção do sabor e textura dos alimentos. A 

boca é o local onde esse sentido é percebido, o que 

acontece em virtude da presença de saliências 

conhecidas como papilas gustatórias, que são capazes de 

perceber sensações táteis, além dos sabores doce, 

azedo, salgado e amargo. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/olfato.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/paladar.htm


Visão 

 
 

Audição 

 
 

Tato 

 
 

 
 

Para seu melhor entendimento sobre o assunto, assista os vídeos no You Tube nos 

endereços abaixo: 

Os Sentidos do Corpo Humano   

https://www.youtube.com/watch?v=Zq4l8w-XGsU  

Os cinco sentidos - Como funcionam os 5 sentidos? 

https://www.youtube.com/watch?v=ppXWO9Atn9M&t=4s  

 

Pesquise e responda as questões a seguir: 

1 - Perceber odores só é possível graças ao olfato, um de nossos sentidos. O epitélio olfatório é 
dotado de células nervosas que são estimuladas pelas moléculas dispersas no ar. Essas células 
nervosas especializadas em captar o odor são chamadas de: 

a) Mecanorreceptores.     b) Fotorreceptores.     c) Termorreceptores.      

d) Quimiorreceptores.       e) Fonorreceptores.  

A visão é captada pelos nossos olhos, onde há a 

presença de fotorreceptores capazes de responder a 

estímulos luminosos. Esses receptores estão localizados 

mais precisamente na retina e podem ser classificados 

em bastonetes e cones. Os bastonetes são sensíveis à 

luz, mas não são capazes de perceber as cores. Os 

cones, por sua vez, possibilitam a visão em cores e são 

menos sensíveis à luz. 

A audição, capacidade de perceber sons, é possível 

graças à orelha humana, que possui mecanorreceptores 

capazes de captar as ondas sonoras. Esses receptores 

estão localizados na cóclea, uma estrutura em forma de 

tubo cônico localizada na orelha interna. 

O tato é responsável por perceber vibrações, captar a 

pressão, além de perceber a dor e as diferenças de 

temperatura. Diferentemente dos outros sentidos, ele não 

está localizado em um único local, pois está presente em 

praticamente todas as regiões do corpo, uma vez que os 

receptores Chamados Mecanorreceptores. localizam-se 

na pele. Entre os principais receptores encontrados na 

pele, podemos citar os corpúsculos de Meissner, de 

Pacini, de Krause e de Ruffini. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq4l8w-XGsU
https://www.youtube.com/watch?v=ppXWO9Atn9M&t=4s
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/audicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tato.htm


2- Durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinado alimento. Se não 
gostamos do gosto, provavelmente não o ingerimos. Para sentir o gosto dos alimentos, contamos 
com células sensoriais localizadas na boca que estão agrupadas em pequenas elevações 
chamadas de: 

a) botões receptores.        b) corpúsculos do sabor.         c) papilas gustatórias. 

d) quimiorreceptores epiteliais.        e) corpúsculos linguais.  

3 - O tato, diferentemente dos outros sentidos, não é sentido em apenas uma única parte do corpo. 
Praticamente em toda a extensão da nossa pele somos capazes de sentir o toque, graças à 
presença de 

a) Mecanorreceptores.          b) Fotorreceptores.        c) Termorreceptores.      

d) Quimiorreceptores.           e) Fonorreceptores. 

4 - Olfação é a função que nos permite sentir: 
 
a) o gosto das coisas.         b) o cheiro das coisas. 
c) o calor das coisas.          d) o som das coisas. 

 
5 - Tudo o que sentimos e percebemos é controlado e interpretado por um conjunto de órgãos, 
que ficam dentro da cabeça: o encéfalo, juntamente com a medula e os nervos. Relacione o 
sentido ao órgão responsável por sua percepção: 
 
a) orelhas.                 (    ) tato. 
b) língua.                   (    ) paladar. 
c) pele.                      (    ) visão. 
d) olhos.                    (    ) olfato. 
e) nariz                      (    ) audição. 
 
6 - Os cinco sentidos são: 
 
a) água, luz, calor, frio e chuva.        b) visão, audição, tato, paladar e olfato. 
c) pizza, sorvete, cachorro-quente, frutas e balas.         d) pés, mãos, braços, pernas e pescoço. 
 
7 - Maria e sua mãe foram à feira para comprar peixe. O feirante embrulhou o pacote e a mãe da 
Maria já ia abrindo a carteira para pagá-lo, quando Maria anunciou: – Mamãe, não leve este peixe 
porque não está fresco! A explicação de como Maria identificou que o peixe estava inadequado ao 
consumo é a seguinte: 
 
a) A qualidade dos alimentos só pode ser percebida através da visão. 
b) A qualidade dos alimentos pode ser percebida através de vários sentidos. 
c) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do olfato. 
d) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do tato. 
 
8 - Sobre a visão é INCORRETO afirmar que: 
 
a) os receptores responsáveis pela percepção da cor são os cones,  
b) os responsáveis pela percepção da luminosidade os bastonetes. 
c) os receptores responsáveis pela percepção da cor são os bastonetes,  
d) os responsáveis pela percepção da luminosidade os cones. 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Atividade de História 

 

Nome:   ________________________________  Nº       Série: 6º_____ 
 
 

TEMA: ANTIGUIDADE ORIENTAL 

 

A Antiguidade Oriental refere-se às primeiras civilizações agrícolas e mercantis 
da época, que compreendem, entre outros, os povos mesopotâmicos, os 
egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e os chineses. 
 
 

  CHINA ANTIGA 
 

 
Guerreiros de Terracota (Imagem disponível em: 
http://www.chinalinktrading.com/blog/guerreiros-de-terracota/)  
 
 

Formação dos reinos feudais e as funções dos reis e nobres  
 
Em decorrência das invasões sofridas, a China foi dividida em reinos feudais 
independentes no período compreendido entre os séculos III e IV. Nesse tipo de 
reino, o rei desempenhava a função de chefe religioso e cabia aos nobres a 
responsabilidade de defender o território contra as invasões estrangeiras. 
  

Dinastias chinesas  
 
Após um período de luta entre os principados, quando os nobres já se 
encontravam mais fortes do que o rei, houve o surgimento das primeiras dinastias 



chinesas. A primeira delas foi a Sui, que no ano de 580 conseguiu unificar os 
reinos. No ano de 618, essa dinastia foi substituída pela Tang, que teve como 
característica principal a contribuição significativa no desenvolvimento cultural do 
povo chinês.  
A dinastia Tang entrou em declínio após ser derrotada pelos árabes, no ano de 
751, sendo substituída, em 907, pela dinastia Sung. Esta última elevou o 
crescimento econômico e estimulou o desenvolvimento da cultura. Foi também 
durante essa dinastia que a pólvora foi inventada.  
 

O período da fragmentação política  
 
Entre os anos de 907 e 960, a história da China foi marcada pela fragmentação 
política. Essa época ficou conhecida como o Período das Cinco Dinastias e Dez 
Reinos. Nessa fase, a China se transformou num conjunto de vários estados 
independentes. 
  

Domínio mongol  
 
No período compreendido entre os anos de 1211 e 1215, os mongóis invadiram a 
China e deram início ao seu império, que passou a ser dividido em 12 províncias. 
Contudo, eles deram continuidade ao desenvolvimento alcançado pelo reino 
anterior.  
Em 1368, a dinastia mongol foi derrubada pela resistência interna, e, essa, 
assumiu o poder com o nome de dinastia Ming. Durante esse período, foi realizada 
uma política que expandiu o território chinês para a Manchúria, Indochina e 
Mongólia. Entretanto, esse reinado começou a cair com a chegada dos europeus, 
em 1516, e teve seu fim definitivo no ano de 1644, após a invasão Manchu. 
  
Bibliografia: https://www.suapesquisa.com/historia/china/  
 
 

Atividades 
  
1) No início da história chinesa, qual era o papel desempenhado pelo rei e 
pelos nobres?  

2) Porque a Dinastia Sung foi considerada tão importante?  

3) Explique o que foi o período da fragmentação política.  

4) O que aconteceu no período compreendido entre 1211 e 1215?  

5) Qual foi o resultado da política adotada pela Dinastia Ming?  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suapesquisa.com/historia/china/


E. M. PROF. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT 

6º ANO – 2º ROTEIRO DE JUNHO – GEOGRAFIA 

Nome:____________________________________________________ 

 

ALTIMETRIA: As altitudes do relevo terrestre podem ser representadas por 
meio de um mapa, chamado mapa altimétrico. Nesses mapas, as altitudes do 
relevo são projetadas em uma superfície plana.  

Em um mapa altimétrico, as linhas representadas, tanto na vertical, quanto na 
horizontal, são chamadas de curva de nível. 

 

Para diferenciar uma curva de nível da outra, convencionou-se utilizar cores 
diferentes para representar as faixas de altitude. Conforme a cor vai se 
tornando mais escura, as altitudes vão aumentando. 

Aproximadamente 95% do relevo brasileiro é formado por terrenos com 
altitudes inferiores a 900 metros em relação ao nível do mar. Os dois pontos 
mais elevados no Brasil são o Pico da Neblina e o pico 31 de março, ambos 
localizados no estado do Amazonas, não ultrapassando os 3 mil metros de 
altitude. 

ATIVIDADE: 

1)Para que a altimetria é utilizada? 

R_____________________________________________________________. 

2)Como se diferencia uma curva de nível da outra? 

R_____________________________________________________________. 

3)Quais são os pontos mais elevados no relevo brasileiro? 

R_____________________________________________________________. 

 

A ÁGUA E AS PAISAGENS TERRESTRES 

A Água é um dos elementos imprescindíveis para a manutenção da vida no 
planeta Terra. A Água age intensamente na constituição e transformação das 
paisagens terrestres. No entanto, a distribuição das águas é desigual em nosso 
planeta. 



4)De que maneira a água faz parte das paisagens? 

R____________________________________________________________. 

 

A DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS NO PLANETA 

 

A água é 
encontrada 

em diferentes 
lugares e em 

diferentes 
estados no 
planeta. 

Em estado 
líquido, a 
água é 

encontrada 
nos mares, 
oceanos, rios, 
lagos e 
aquíferos.  

Em estado sólido, como a neve e o gelo nas montanhas e regiões polares. Em 
estado gasoso, como o vapor de água na atmosfera.  

A água cumpre um ciclo que a mantém em constante movimento em nosso 
planeta, chamado ciclo da água.  

 

ÁGUAS OCEÂNICAS 

Correspondem às águas salgadas existentes nos mares e oceanos, e 
representam 97% das águas do planeta. 

As águas oceânicas apresentam características diferentes das águas 
continentais, como temperatura, salinidade e deslocamento, além de possuir 
uma rica diversidade de fauna e flora.  

As águas oceânicas representam importante fonte de recursos para a 
sociedade, como o cloreto de sódio (sal de cozinha), a pesca artesanal e a 
pesca comercial e como via de transporte para uma infinidade de produtos. 

5)De acordo com o gráfico acima, 97% das águas do planeta são salgadas. 
Onde as águas salgadas podem ser encontradas?  

R____________________________________________________________. 

6)O restante das águas do planeta, correspondem aos 3% da água doce. 
Como esses 3% de água doce estão distribuídos? 

R____________________________________________________________ 



LINGUA INGLESA 
(2º Roteiro mês de junho 1º e 2º aula) 

 
Nome ___________________________________________ série _______ 
 
Questão 1 – Vamos conhecer alguns materiais escolar? 

 
 
1)      2)    3)     
 
 
 
 
 
 
 
    5)   6)      7)   
  
4)     
 
 
 
 
 
8)      9)   10)       
 
 
 
 
 
 
Agora vamos relacionar as palavras acima? 
(      ) a pen                (    ) a notebook  (      ) a calculator 
(      ) a dictionary     (    ) a schoolbag  (      ) a pencil case 
(      ) a  pencil sharpener    (    ) a  pencil  (      ) an eraser 
(      ) a ruler 
 
Questão 2 -   Vamos aprender a escrever as matérias escolar em inglês? 
 

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 

 
 



Questão 3 - Qual é a tradução correta da frase: Who is your English teacher?  
 
 (    ) Quem é o seu professor de geometria? 
 (    ) Quem é o seu professor de química? 
 (    ) Quem é o seu professor de inglês? 
 
Questão 4 -  Entreviste as pessoas que moram com você e responda o quadro 
abaixo. Essa pessoa será chamada de amigo (friend). As cores terão que 
escrever em inglês. 
What color is...? (Que cor é...?) 
 

Objects Friend 1 Friend 2 Friend 3 

Your book 
 

   

Your schoolbag 
 

   

Your pencil case    

Your eraser 
 

   

Your pen 
 

   

Your notebook 
 

   

 
Questão 5- A figura da imagem ao lado representa:  
 
            
                                            a) (    ) a calculator 
      b) (    ) an eraser 
      c) (    ) a schoolbag 
      d) (    ) a pencil case 
 
 
 



 Nome_________________________________________________________________ 6º ano 

 

2º  Roteiro de Junho – Educação Física – Profª Cintia 

    

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
 A alimentação realizada de modo saudável e aliada com exercícios físicos contribui 
para a qualidade de vida. 
     Os alimentos que devem ser prioritários para uma alimentação saudável são os 
alimentos in natura ou os minimamente processados, como legumes, verduras, frutas, 
arroz integral, grãos de trigo, feijão de todas as cores, entre outros. 
     Uma alimentação saudável frequentemente é confundida com comer muito. 
Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais relacionada com a variedade e 
qualidade do que está sendo ingerido do que com a quantidade. As nossas refeições 
devem obedecer às necessidades do nosso organismo, contendo, portanto, todos os 
nutrientes necessários, tais como vitaminas, proteínas, lipídios e carboidratos. 
  

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

  

 
Cada porção da pirâmide representa um grupo de alimentos e a quantidade 

recomendada diariamente. 
Os alimentos que precisam ser consumidos em maior quantidade estão na 

base da pirâmide. Enquanto os alimentos que precisam ter o consumo moderado 
estão no topo. 

Na base da pirâmide, estão os alimentos energéticos, os quais são ricos em 
carboidratos como massas, pães, cereais e arroz. Eles devem constar em todas as 
refeições. 

As frutas, verduras e legumes devem ser consumidas em três porções durante 
o dia. Esse grupo inclui os alimentos reguladores e estão na porção intermediária da 

https://www.todamateria.com.br/carboidratos-funcao-classificacao/
https://www.todamateria.com.br/frutas/


pirâmide. As frutas exóticas também se tornam uma opção de consumo para ter uma 
alimentação saudável, contribuindo para aumentar a diversidade de consumo. 

  
Como ter uma alimentação saudável 
  Para ter uma alimentação saudável e garantir os benefícios, é importante tomar 
algumas atitudes simples, como por exemplo: 

 Beber pelo menos 2 litro de água por dia; 
 Ter uma alimentação variada, alternando as frutas e legumes que são 

consumidos diariamente, e variando entre carne, frango e peixe como 
principais fontes de proteínas; 

 Comer pelo menos 2 unidades de fruta por dia; 
 Consumir legumes e verduras no almoço e no jantar; 
 Incluir proteínas como queijos e ovos nos café da manhã e no lanche da 

tarde; 
 Reduzir o consumo de sal, preferindo usar temperos naturais como alho, 

cebola, pimenta, manjericão e salsa, e evitando o uso de temperos em 
cubo industrializados; 

 Preferir alimentos integrais, como pão e macarrão integrais, pois são ricos 
em fibras, vitaminas e minerais; 

 Evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura; 
 Evitar o consumo de carnes processadas, como salsicha, linguiça, 

presunto, bacon, peito de peru e salame. 

É muito importante  ter  uma rotina alimentar, com horários pré-determinados e 
sem distrações como televisão, celulares e tablets durante as refeições. Também é 
importante praticar atividades físicas, até porque os esportes são ótimas opções para 
aliviar o estresse, melhorar alongamento, corrigir postura, fortalecer a musculatura, 
etc. 
 

Agora é com você: a partir das informações obtidas com relação à 
alimentação saudável, descreva como é sua alimentação diária, você considera uma 
alimentação adequada e saudável? Caso perceba que você precise fazer alguns 
ajustes relata que mudanças pretende fazer. (caso não consuma nenhuma fruta ou 
legumes, poderia iniciar ingerindo ou experimentando uma).  
 

https://www.todamateria.com.br/frutas-exoticas/


E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

2º Roteiro de Junho – Arte – 2º bimestre 2021 

Com base nos roteiros anteriores marque um X na resposta correta. Caso haja 

necessidade, pesquise na internet ou peça ajuda em casa. 

                                                                              

1- Complete as lacunas e depois escolha a opção correta: 

“As danças ______________representam um conjunto de danças sociais, peculiares de 

cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais_________ e religiosos. As danças 

folclóricas possuem diversas ________como a comemoração de datas religiosas, 

homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais etc.”  

A- (   ) Contemporâneas, dança, formas             

B- (   ) Regionais, mágicos, fases  

C- (   ) Folclóricas, mágicos, funções        

D- (   ) Folclóricas, fantásticos, cores   

 

2-  A palavra “frevo” tem origem em qual verbo?  

A- (   ) Ferver 

B- (   ) Cozinhar 

C- (   ) Dançar 

D- (   ) Andar 

 

3 - O que os dançarinos de frevo seguram em suas mãos para dançar?  

A- (   ) Cajado 

B– (   ) Boi  

C– (   ) Guarda-chuva colorido 

D- (   ) Atabaque 17  

4 - O enredo é o negro escravo Pai Francisco mata o boi do patrão para satisfazer sua 

mulher grávida e depois tenta ressuscitar o boi para escapar do castigo. O enredo acima, 

se refere a qual dança?   

A- (   ) Capoeira 

B- (   ) Baião 

C- (   ) Bumba meu boi 

D- (   ) Samba 

 

5 - Trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é uma dança típica 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. O texto refere-se a qual dança?  

A- (   ) Pau de fita 

B- (   ) Carimbó 

C- (   ) Xaxado 

D- (   ) Capoeira 
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