
 
 

 

2º ROTEIRO DE ATIVIDADES DE MARÇO DE 

2021 

E.M. FELIX GODINHO DE MORAES 

 
NOME:__________________________________________________________________________SERIE / ANO   6º 

 

Recado Importante: Caros alunos, estamos vivendo dias difíceis, 
estamos enfrentando mais uma nova fase da COVID19 ainda mais 
forte, sendo assim neste roteiro de estudos, precisamos ainda mais 
da dedicação de vocês.  
 Todas as atividades contidas neste arquivo deverão ser feitas 
em folha a parte, devidamente identificada com o nome e série do 
aluno, não precisa copiar textos, apenas respostas. Assim que 
possível iremos agendar as datas de entrega dos roteiros 
respondidos.  
 Lembramos que os Professores e Direção, estão à disposição 
nos grupos de Whatsapp para esclarecer e poder ajuda-los nas 
dúvidas que vierem a surgir. 
 Importante que todos se esforcem ao máximo para a realização 
das atividades propostas, tomando todos os cuidados, como: usem 
álcool em gel, utilizem máscara e evite aglomerações!!! 
 

LIPT 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - POEMA  

TEMPESTADE (Henriqueta Lisboa) 

                (Henriqueta Lisboa) 

               - Menino, vem para dentro, 

               olha a chuva lá na serra, 

               olha como vem o vento! 

 

               - Ah! Como a chuva é bonita 

               e como o vento é valente! 

 

               - Não sejas doido, menino, 

               esse vento te carrega, 

               essa chuva te derrete! 

 

               - Eu não sou feito de açúcar 

                para derreter na chuva. 

                Eu tenho força nas pernas 

                para lutar contra o vento! 



 
 

                E enquanto o vento soprava 

                e enquanto a chuva caía, 

                que nem um pinto molhado, 

                teimoso como ele só: 

                

               - Gosto de chuva com vento, 

               gosto  de vento com chuva! 

 

 

ENTENDENDO O POEMA 

 1- Quem é provavelmente, a pessoa que chama o menino para dentro? 

____________________________________________________________________________ 

 

2- O menino não tinha medo de chuva. Por quê? 

____________________________________________________________________________ 

 

3- Quando diziam a ele “... Essa chuva te derrete! , o que ele respondia? 

____________________________________________________________________________ 

 

4- Quando diziam: “Esse vento te carrega ...”, o que ele respondia? 

____________________________________________________________________________ 

 

5- Cada linha de um poema chama-se verso. Quantos versos tem o poema que você leu? 

____________________________________________________________________________ 

 

6- Cada grupos de versos chama-se estrofes há no poema “Tempestade”? 

____________________________________________________________________________ 

 

7- Pela primeira estrofe do poema percebemos que a chuva ainda não começará. 

Copie os versos em que aparece essa afirmativa: 

____________________________________________________________________________ 

 



 
 

8- Apesar de achar que o vento é valente sabe se defender dele. Como? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Exercícios de Substantivos 

O substantivo é uma classe de palavras que têm como função nomear os seres, os objetos, os 

fenômenos, os lugares, etc. Eles são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, 

concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. 

 

1 - Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato: 

a) A sua conquista se deve ao seu esforço. 

b) A humildade é a sua principal característica. 

c) A sua aprendizagem é bastante rápida. 

d) As suas atitudes se baseiam na justiça. 

e) Muitos idosos têm problemas de saúde. 

 

2 - O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 

de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o 

premiado. 

A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por 

muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. 

As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não 

ser escritor de ofício. 

A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a 

criação de novas expressões poéticas.” 

No texto, três substantivos comuns são: 

a) pessoas, astro, músico 

b) surpreendeu, escolha, manifestações 

c) negativas, giram, poeta 

d) ofício, declarou, criação 

e) Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, 

Academia Sueca 

  

3 - Observe o quadro abaixo: 

substantivo comum fulano 

substantivo próprio João 

De acordo com esse modelo, a alternativa correta é 

a) subst comum: rio; subst próprio: Água 

b) subst comum: país; subst próprio: Itália 

c) subst comum: planeta; subst próprio: 

Asteroides 

d) subst comum: criança; subst próprio: Creche 

e) subst comum: mulher; subst próprio: Mãe 

 

4 - Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa 

abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é: 

a) anel - papel 

b) pedras - rochas 

c) árvores - plantas 

d) sapato - sapataria 

e) profissão - carreira 

 

5 - “O mundo precisa de pessoas boas.” 

Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo abstrato ficaria 

a) O mundo precisa de boa-fé. 

b) O mundo precisa de boa sorte. 

c) O mundo precisa de bondade. 

d) O mundo precisa de bons e ruins. 

e) nada. 

 



 
 

6 - Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não 

contém um substantivo próprio é 

a) São Paulo é uma cidade que possui muitos problemas estruturais. 

b) A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco. 

c) Atualmente, muitos países fazem parte da União Europeia. 

d) Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. 

e) O planeta Terra é um dos oito planetas do sistema solar. 

 

7 - Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Das opções abaixo, todas apresentam 

um substantivo derivado, exceto 

a) O jornalista é um profissional de comunicação social. 

b) A qualidade do atendimento telefônico da empresa é muito boa. 

c) Desde criança, viveu em um casarão perto do rio. 

d) O carteiro passa em casa todos os dias na parte da tarde. 

e) No outono, as folhas costumam cair das árvores. 

 

8 - Indique um substantivo abstrato de cada uma das palavras abaixo: 

a) branco 

b) jovem 

c) mau 

d) feio 

e) delicado 

 

9 - I. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. 

II. Os substantivos simples são sempre grafados em letras maiúsculas. 

III. O substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. 

 

Sobre os substantivos simples e compostos, as frases corretas são 

a) somente a I

b) I e II 

c) I e III 

d) I, II e III 

e) nada

 

10 - Assinale a alternativa que apresenta o plural dos substantivos compostos de acordo com a norma 

culta 

a) notícia-bomba, notícias-bomba 

b) bate-boca, bate-bocas 

c) quinta-feira, quintas-feiras 

d) água-de-colônia, águas-de-colônia 

e) tique-taque, tique-taques 

 

11 - Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de pessoas, seres, coisas, 

objetos ou animais da mesma espécie. A alternativa que contempla somente substantivos coletivos de 

pessoas é: 

a) Assembleia, concílio e conclave 

b) Congresso, bando e elenco 

c) Farândola, exército e miríade 

d) Povo, turma e alcateia 

e) Time, tripulação e burricada 

 

12 - A alternativa que contém somente substantivos coletivos de animais é 

a) Fauna e flora 

b) Manada e olival 

c) Praga e reboredo 

d) Revoada e réstia 

e) Ninhada e colmeia 

 

13 - I. O substantivo coletivo de Faculdade é Universidade.

II. Penca e souto são substantivos coletivos de plantas. 

III. Hemeroteca é um substantivo coletivo de objeto. 

IV. Dia, mês e ano são substantivos coletivos de tempo. 

V. O substantivo coletivo de mapa é Atlas.



 
 

Sobre os substantivos coletivos, as frases corretas são 

a) I, II e III 

b) III, IV e V 

c) I, II, III, IV 

d) I, II, III e V 

e) I, II, III, IV e V 

 

14 - Segundo os gêneros dos substantivos eles são classificados em dois tipos: substantivos biformes e 

substantivos uniformes. A alternativa que contém somente substantivos biformes é. 

a) criança - gênio 

b) anjo - cônjuge 

c) testemunha - vítima 

d) professor - amigo 

e) artista - chefe 

 

 

 

MATEMATICA 

Ideias relacionadas as operações com números naturais 

 
 

1. Mateus tinha 327 figurinhas no álbum. Ganhou mais 25 figurinhas. Com quantas figurinhas no 
álbum Mateus ficou no total? Assinale a alternativa que contém a operação matemática mais 
indicada para resolver essa situação: 

 

(A) Adição. (B) Subtração. (C) Multiplicação. (D) Divisão. 

2. Em um estacionamento há 240 carros, que estão dispostos de forma retangular, com 12 carros 
em cada fileira. Quantas fileiras de carro há nesse estacionamento? Assinale a alternativa que 
contém a operação matemática mais indicada para resolver essa situação: 

 

(A) Adição. (B) Subtração. (C) Multiplicação. (D) Divisão. 

 

 

3) Arme e efetue as operações. Adição Subtração Multiplicação Divisão 

a) 8 337 + 2 791= 
 

b) 7 594 + 5 872= 



 
 

 

 

c) 275 103 + 94 924= 
 

d) 8 649 + 7 514 + 3 211= 
 

e) 2 620 – 945= 
  

f) 7000 – 1096= 
 

g) 11 011 – 7 997= 
 

h) 140926 – 78016= 
 

i) 153 x 7 = 

 

j)1007 x 9= 

 

k) 7650 ÷ 3= 

 

 l) 11376 ÷ 2= 

  

 

4) Qual é o resultado desta operação? 

 

(A) 9.411 

(B) 9.521 

(C) 10.521 

(D) 10.589 

5) Numa adição, as parcelas são 45.099; 742; 6.918 e 88. Qual é o valor da soma? (A) 

44.357 

(B)47.439 
(C) 52.847 
 (D) 114. 

 

 

Identifique a operação que deve ser utilizada e resolva cada problema. 

 

6) Uma escola funciona em dois turnos. No turno matutino há 1 407 alunos e no turno vespertino há 1 

825 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola? 

 



 
 

7) De acordo com o censo realizado em 1991, o estado da Paraíba tem 1 546 042 homens e 1 654 

578 mulheres. Qual é a população da Paraíba segundo esse censo?  

 

 

8) Um avião pode transportar 295 passageiros. Em determinado vôo, o avião está transportando 209 

passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas? 

d) À vista um automóvel custa R$ 26.454. À prazo o mesmo automóvel custa R$ 38.392. A diferença 

entre o preço cobrado é chamada de juros. Qual é a quantia que pagará de juros?  

 

 

9) De acordo com o Censo de 1980, a população de uma cidade era de 79 412 habitantes. Feito o 

Censo em 1991, verificou-se que a população dessa cidade passou a ser de 94 070 habitantes. Qual 

foi o aumento da população dessa cidade nesse período de tempo?  

 

 

10) Com 12 prestações mensais iguais de 325 reais posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por 

essa moto?  

11) Um carro bem regulado percorre 12 quilômetros com um litro de gasolina. Se numa viagem foram 

consumidos 46 litros, qual a distância em quilômetros que o carro percorreu? 

 

 

 12) Em um teatro há 18 fileiras de poltronas. Em cada fileira foram colocadas 26 poltronas. Quantas 

poltronas há nesse teatro? 

 

 

 13) Em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram 

colocadas em cada fileira?  

 

 

14) Multiplique 25 por 16. Ao resultado, acrescente 1500 unidades. Do total, retire duas centenas e 

meia. Que número você obteve? 

 

 

15)Numa adição, a primeira parcela é 304, a segunda é 68 a menos que a primeira e a terceira é o 
dobro da segunda. Qual é o total? 

 

 
GEOMETRIA 



 
 

 

 

Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Os polígonos 

dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos. Quando um polígono possui todos os 

seus lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um 

polígono regular. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus 

lados. 

Elementos de um polígono 
Polígono é a figura plana e fechada formada pela união de um número finito de segmentos de retas. 

Assim, considere um polígono qualquer: 

 

Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices do polígono e são formados pelo encontros dos 

segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA, chamados lados do polígono. 

Os segmentos AF, AE, AD e BG são as diagonais do polígono. (Perceba que esses são alguns 

exemplos de diagonais, no polígono anterior temos mais dessas.) Diagonais são segmentos de retas 

que “ligam” os vértices do polígono. 

 

Nomenclatura de um polígono 
Podemos nomear os polígonos de acordo com seu número de lados. Veja na tabela a seguir o nome 

dos principais polígonos. 

Número de lados (n) Nomenclatura 

3 Triângulo 

4 Quadrilátero 

5 Pentágono 

6 Hexágono 

7 Heptágono 

8 Octógono 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/geometria-plana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/segmentos-retas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/angulos.htm


 
 

9 Eneágono 

10 Decágono 

11 Undecágono 

12 Dodecágono 

15 Pentadecágono 

20 Icoságono 

 

Note que não é necessário decorar a tabela e sim entendê-la. Com exceção do triângulo e do 

quadrilátero, a formação da palavra é: 

Número de lados + gono 

Por exemplo, quando temos o polígono de cinco lados, automaticamente nos lembramos do 

prefixo penta mais o sufixo gono: pentágono. 
Exemplo 

Determine o nome do polígono a seguir: 

 

A quantidade de lados do polígono é sete, logo, o polígono é um heptágono. 

Classificação dos polígonos 
Os polígonos são classificados pela medida de seus ângulos e lados. Um polígono é dito equilátero 

quando possui lados congruentes, ou seja, todos lados iguais; e será dito equiângulo quando possuir 

ângulos congruentes, isto é, todos ângulos iguais. 

Caso um polígono seja equilátero e equiângulo, então ele será um polígono regular. 

 

 

 



 
 

1. Relacione o nome dos polígonos de acordo com o total de lados: 

 

a) Triângulo ( ) 12 lados 

b) Quadrilátero ( ) 20 lados 

c) Pentágono ( ) 8 lados 

d) Hexágono ( ) 9 lados 

e) Heptágono ( ) 3 lados 

f) Octógono ( ) 7 lados 

g) Eneágono ( ) 5 lados 

h) Decágono ( ) 4 lados 

i) Dodecágono ( ) 15 lados 

j) Pentadecágono ( ) 6 lados 

k) Icoságono ( ) 10 lados 

 

2. As figuras a seguir, do elefante e do leão, são compostas de polígonos. 

 

 

Pinte o polígono que representa: 

 

A) um hexágono no elefante. B) um quadrilátero no leão. 

 

 

3. A professora tem carimbos com as seguintes figuras em seu interior: 

 

 

As letras de A a H representam a figura do carimbo. 

 



 
 

A) O carimbo com a figura G é um polígono? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

B) Marque X nos carimbos que apresentam figuras em seu interior que são consideradas 

polígonos. 

 

C) Desses carimbos, qual apresenta na figura um: 

 

• hexágono?    • eneágono?    • dodecágono?    

 

4. O MMA (artes marciais mistas, do inglês: mixed martial arts) é uma modalidade que, ao 

contrário do boxe, não é considerada um esporte olímpico, mas tem ganhado adeptos em todo 

o mundo. 

 

As competições da modalidade – o UFC (Ultimate Fighting Championship) – acontecem em uma 

arena em que o formato é diferente da arena do boxe, observe: 

 
UFC Boxe 

 

 

Qual o nome dos polígonos que representam o formato dessas arenas? 

 

 

5. Escreva a letra T abaixo dos triângulos (polígonos de 3 lados); a letra Q abaixo dos 

quadriláteros (polígonos de quatro lados); a letra P abaixo dos pentágonos (polígonos de 5 

lados) e a letra H abaixo dos hexágonos (polígonos de 6 lados): 

 

 

6. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices chama-se: 

 

a) eneágono b) hexágono 



 
 

c) heptágono d) octógono 
 

7. Responda sim ou não 

 

a) Quadrado é sinônimo de quadrilátero? 

b) Todo quadrado é um quadrilátero? 

c) Todo quadrilátero é um quadrado? 

 

 

  
HISTÓRIA 

Atenção alunos, leiam, pesquisem e respondam as questões em seu caderno! 

 

1-) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 

subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os 

alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado 

(     )pendularismo 

(     )nomadismo 

(     )êxodo rural 

(     )transumância 

(     )sedentarismo 

 

2-) As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. 

Embora tradicionalmente estudadas pela Arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a 

História se inicia com a escrita, pois 

(     )funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de 

decifração. 

(     )expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia 

(     )indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza 

(     )atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem 

(     )registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo 

 

3-) Tradicionalmente, podemos definir a Pré-História como o período anterior ao aparecimento da 

escrita. Portanto, esse período é anterior a 4000 a.C, pois foi por volta dessa época que os sumérios 

desenvolveram a escrita cuneiforme. Com base nesse entendimento, qual a alternativa que apresenta 

características das atividades do homem na fase Paleolítica? 



 
 

(     )Os homens aprenderam a polir a pedra. A partir de então, conseguiram produzir instrumentos 

(lâminas de corte, machados serras com dentes de pedra) mais eficientes e mais bem acabados. 

(     )Os homens descobriram uma forma nova de obter alimentos: agricultura, que os obrigou a conservar 

e cozinhar os cereais. 

(     )Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, os  homens não tinham mais por 

que mudar constantemente de lugar e tornaram-se sedentários. 

(     )Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. 

(     )Os homens ainda não produziam ainda seus alimentos, não plantavam e nem criavam animais. Na 

verdade, eles coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. 

 

4-) Sobre a Revolução Urbana, pode se afirmar que: 

(     )Ocorre no fim do Paleolítico, graças á utilização de pedra polida pelo o homem. 

(     )Representou a intensificação do nomadismo. 

(     )Começou quando os homens derrotaram o poder dos sacerdotes e inauguraram as cidades-

Estados. 

(     )Ocorreu no final do Neolítico, quando se ampliou a agricultura irrigada. 

(     )Está ligada ao aparecimento da magia. 

 

5-)Todas as alternativas correspondem a atividades desenvolvidas durante o Neolítico. Assinale o que 

sofreu solução de continuidade quanto ao seu desenvolvimento. 

(     )A procura dos homens no Neolítico pelas margens dos rios para se  fixarem devido à secura do 

clima e à escassez de água. 

(     )A sedentarização do  homem, o desenvolvimento do cultivo do solo, de  técnicas de caça e a 

domesticação de animais. 

(     )A cultura dolmênica desenvolvida em parte da Europa. 

(   )O surgimento dos primeiros aglomerados urbanos devido à necessidade de os indivíduos se 

defenderem de saques e agressões. 

(     )O aparecimento dos primeiros trabalhos em metal em barro e em lã. 

 

6-) Sobre o surgimento da agricultura – e seu uso intensivo pelo o homem –, pode se afirmar que: 

(     )Foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita. 

(     )Ocorreu no Oriente próximo (Egito e Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia (Índia e China), 

Europa e, a partir desta, para a América. 

(     )Com tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por 

último, a América. 

(     )Ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente Próximo (Egito e  



 
 

Mesopotâmia), na Ásia (Índia e China), e na América (México e Peru) 

(     )De todas as invenções fundamentais, como a criação de animais, a  metalúrgica e o comercio, foi 

a que menos contribuiu para o ulterior progresso material do homem. 

 

7-) Sobre as mudanças sociais, determine a resposta correta: 

(     )O homem não é capaz de alterar o meio em que vive. 

(     )Romper com a tradição é uma forma de mudança social. 

(  )As mudanças sociais apresentam características uniformes em todas as  sociedades. 

( )O homem não apresenta dificuldades em romper com a tradição cultural. 

(   )Os bens materiais não atingem um processo de evolução mais rápido do que as tradições culturais. 

 

8-) Pode-se dizer, em relação a História, que: 

(    ) Hoje, ela está voltada preferencialmente para o estudo dos grandes fatos políticos, com destaque 

para a biografia dos governantes. 

(    ) Tendo em vista sua atual opção por compreender globalmente a sociedade, a História não mais se 

preocupou com a investigação dos eventos. 

(    ) Ao contrário do que ocorreu no século passado, hoje a História busca um caminho próprio, 

desvinculado das demais ciências sociais. 

(    ) A chamada História Nova recusa-se a admitir a História como ciência do passado e a “reduzir o 

presente a um passado incoativo”. 

(    ) O estudo das fontes e a crítica dos documentos são partes fundamentais do processo de produção 

historiográfica. 

 

9-) Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa 

perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado Pré-História. Sobre esse assunto, 

assinale a alternativa correta. 

(   )A História e a Pré-História só podem se diferenciar pelo critério de escrita. Logo, aqueles 

historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão teológica da História. 

(     )Essa firmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma 

prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita. 

(     )Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a História da Pré-História 

reafirmam a tradição positivista da História. 

(     )A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a História da Pré-História, pois o aspecto 

econômico é considerado um critério muito mais importante. 

(     )Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em razão da 

influência da filosofia iluminista. 



 
 

 

10-) Um sítio arqueológico é um local no qual os homens que viveram antes do início de nossa 

civilização, deixaram algum vestígio de suas atividades: uma ferramenta de pedra lascada, uma fogueira 

na qual assaram sua comida, uma pintura, uma sepultura, a simples marca de seus passos. Os sítios 

arqueológicos são diferentes segundo o uso que os homens pré- históricos fizeram do local. Cada local 

pode corresponder a uma função, mas há casos, como as aldeias, onde vários tipos de atividades foram 

praticadas. Em uma aldeia vive-se, o que significa lugares para dormir, cozinhar, descansar, brincar, 

fabricar armas, utensílios, trabalhar a pedra, o barro para fazer cerâmica, a madeira. Todos esses 

trabalhos produzem vestígios que caem ao solo e que vão sendo, aos poucos, cobertos por sedimentos.  

De acordo com o texto qual a importância do trabalho arqueológico para a humanidade? 

R:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

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. 

 

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). 

 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 em seu caderno: 

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) Desenhe em seu caderno e complete o desenho da Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e 

colaterais. 

 

 

 

CIÊNCIAS 

Para essa atividade você pode fazer em papel sulfite ou de caderno. Faça uma cadeia e uma teia 

alimentar, pode desenhar ou fazer colagem com figuras. Não esquecer dos produtores, consumidores 



 
 

e decompositores. Depois que fizer a teia e a cadeia alimentares, escrever ao final da atividade quem 

são os produtores, consumidores e decompositores. 

 

EDUCAÇÃO FISICA 

Corpo e Movimento 

 

 

 A atividade física é muito importante no desenvolvimento e manutenção da saúde de todas as 

pessoas. 

Correr, andar, nadar, andar de bicicleta, ir ao parque, ir à academia, jogar bola, brincar, utilizar menos 

o elevador, são iniciativas que manterão sua saúde em dia e sua vida se prolongará mais. 

Ao manter seu corpo em movimento, você previne doenças, afasta o stress e, fortalece seu corpo e 

evita dores nas articulações.  

Motivos para se exercitar: 

a) Traz sensação de bem estar 

b) Previne Doenças 

c) Melhora raciocínio e memória 

d) Traz imagem positiva 

e) Evita estresse e ansiedade 

 

Todos nós temos uma atividade de nossa preferência, é importante que você se identifique e 

estabeleça uma rotina de atividades, que trará benefícios à sua saúde. 

 

 

Agora Responda: 

 

1) Qual atividade Física de sua preferência: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2) Quais são os motivos que temos para praticar atividade física: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-de-criancas-praticando-esportes_1142393.htm&psig=AOvVaw19aCvvLkVFvDEYolhIcle1&ust=1615405242788000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPCQ_c37o-8CFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

__________________________________________________________________________________

______________________ 

 

  

3) Pesquise na sua casa qual atividade física preferida de cada um deles: (pai, mãe, irmão, etc...) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

INGLÊS 

Agora vamos conhecer os dias da semana (Days of the week) em inglês. Os dias da semana em 
inglês inicia-se com a letra maiúscula. 
Questão 1 – Dias da semana em inglês.  

Days of the week Tradução 

Monday segunda-feira 

Tuesday terça -feira 

Wednesday quarta- feira 

Thursday quinta-feira 

Friday sexta -feira 

Saturday sábado 

Sunday domingo 

 
Questão 2 – Vamos aprender algumas palavras para preencher a atividade abaixo. 
Yesterday – ontem  / today – hoje / tomorrow – amanhã.  A partir do today (hoje) você terá que 
completar o ontem e o amanhã. Verifique na tabela acima para poder fazer a atividade. Lembrando 
que terá que ser escrito em inglês. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 – Observe as alternativas e assinale aquela que apresenta apenas os dias da semana. 



 
 

a) (      ) Monday, Wednesday, Holiday, Friday 

b) (      ) Tuesday, Monday, Friday, Saturday. 

c) (      ) Sunday, Tuesday ,Thursday, May. 

d) (      ) Sunday, Tuesday, January, Saturday. 

Questão 4- Agora vamos conhecer os números ordinais. Os números ordinais são os aqueles que 

indicam uma ordem.  

Agora vamos praticar. Olhe para os nomes, responda as questões e complete as sentenças. 

 

 

a) Who is the third person? ______________________ 

b) Is Matt in the eighth place? _______________ 

c) Where is Luna? __________________ 

d) Who is in the tenth place? _________________ 

e) What is the John’s place? _______________ 

f) Is Matt the seventh boy? _______________ 

g) Who is in the fourth place? _____________ 

h) Is Luna the second place? ______________ 

Questão 5 – Observe que algumas palavras estão grifadas no exercício anterior. Vamos fazer a 

tradução? 

a) Third -________________ 

b) eighth- ________________ 

c) tenth -__________________ 

d) seventh - ______________ 

e) fourth -________________ 

f) Second - _________________ 

ARTE 

Breve História da música 

 

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

música como ouvimos hoje, em todos os lugares? 

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

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

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

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

 

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

Atividades 

 

1 - Assinale a alternativa correta 

 

A música é um tipo de arte que trabalha com 

 

(  ) emoções, lugares, sons (   ) espaço, arquitetura, grafismo 

 

(  ) animais, batida do coração, peso 

 

(  ) sons, voz ,melodia, harmonia 

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

 

(  ) nas notas musicais 

 

(  ) na observação dos sons produzidos pela natureza 

 

(  ) na descoberta dos instrumentos de sopro 

 

(  ) nenhuma das alternativas 

 



 
 

3 – Assinale verdadeiro ou falso 

 

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

 

(  ) Villa Lobos  primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito 

 

(  ) contribuição do africano não deixou seus traços no corrente musical principal 

 

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

memórias, sentimentos 
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