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LIPT 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 5: 
 
Boa Esperança, 25 de Março de 2015.  
 
Querido amigo Paulo,  
 
Estou escrevendo para contar minha aventura das ultimas férias.  
Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o Zoológico de São Paulo? Ele é 
enorme, dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram.  
Vi muitos animais que eu conhecia, somente pela TV: zebras, o leão e a leoa, cobras de várias 
espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes...Mas o que achei mais 
lindo mesmo foram as girafas, você precisa ver, têm pescoços grandes!  
Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. Os 
animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção.  
Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para mostrar as fotos e tomar 
um café conosco.  
 
Beijos,  
 
Joana Maria. 
  
 
1. O texto que você acabou de ler refere-se a um (a)  
A) carta.  
B) convite.  
C) diário.  
D) cartaz.  
E) notícia.  
 
2. Você notou que a carta tem data? Para que será que ela serve?  
A) Para sabermos quando foi escrita 
B) Para enfeitar a carta 
C) Para identificar o local em que foi escrita 
D) Para sabermos quem escreveu 
E) Para sabermos quando foi recebida 
 
3.  Quem está enviando a carta?  
A) as crianças  
B) a mãe de Paulo  
C) o pai de Joana.  
D) Joana.  
E) Boa Esperança.  
 
4.  Quem receberá a carta?  
A) Paulinho.  
B) Joana.  
C) Boa Esperança.  
D) Paulo.  
E) As crianças.  
 
5. O assunto dessa carta é  
A) a despedida das férias de Joana.  
B) uma visita ao zoológico.  



C) uma viagem de trem.  
D) uma viagem a Boa Esperança.  
E) Um passeio na floresta.  

 

GRAMÁTICA 
Uso do Por que, Porquê, Por quê e Porque 

 
Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês (por que, porque, por quê e porquê) que são 
empregados da seguinte forma: 
 

• Por que: utilizado em perguntas.  
Exemplo: Por que não voltamos para a casa? 
 

• Porque: utilizado em respostas.  
Exemplo: Porque agora não temos tempo. 
 

• Por quê: utilizado em perguntas no fim das frases.  
Exemplo: Você não gosta dessa matéria, por quê? 
 

• Porquê: possui o valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Exemplo: Gostaria de 
saber o porquê dele não falar mais comigo. 

 
Atividade 
 

1) Assinale a alternativa que completa a frase: “Não fui __________ estava cansada”: 
a) Por  que 
b) Porque 
c) Porquê 
d) Por  quê 

 
2) Assinale a alternativa que completa a frase: “ _________ você está chorando?” 

a) Por  que 
b) Porque 
c) Porquê 
d) Por  quê 

 
3) Assinale a alternativa que completa a frase: “Não foi ao clube, ________?” 

a) Por  que 
b) Porque 
c) Porquê 
d) Por  quê 

 
 

4) Assinale a alternativa que completa a frase: “Não entendi o _______ da discussão.” 
a) Por  que 
b) Porque 
c) Porquê 
d) Por  quê 

 
 

 
 



Uso do x/ch 
O x é utilizado nas seguintes situações: 
- Geralmente, depois dos ditongos ( encontro de vogais): caixa, deixa, peixe. 
- Depois da sílaba -me: mexer, mexido, mexicano. 
- Palavras com origem indígena ou africana: xará, xavante, xingar. 
- Depois da sílaba inicial -en: enxofre, enxada, enxame. 
Exceções: 
1. A palavra "mecha" (porção de cabelo) escreve-se com ch. 
2. O verbo "encher" escreve-se com ch. O mesmo acontece com as palavras que dele derivem: 
enchente, encharcar, enchido. 

 
 

5) Leia atentamente o poema de Cecília Meireles a seguir e preencha as lacunas com 
x ou ch:  

 
A  __ácara do __ico Bola___a    
  
Na ___ácara do __ico Bola__a, 
 o que se procura 
 nunca se a___a!   
  
Quando __ove muito, 
 o ___ico brinca de barco, 
 porque a __ácara vira __arco. 
   
 Quando não ___ove nada, 
___ico trabalha com a en__ada 
e logo se ma__uca 
e fica de mão in__ada. 
 
Por isso, com o ___ico Bola__a, 
o que se procura 
 nunca se a__a.   
 
Dizem que a __ácara do ___ico 
 só tem mesmo __u__u 
e um ca__orrinho co__o 
que se ___ama Ca__ambu.    
  
Outras coisas, ninguém procure, 
 porque não a__a. 
 Coitado do __ico Bola__a! 
 
                                                Cecília Meireles 
 

TEORIA DA MATEMÁTICA 
Sistema de Numeração Decimal 

Características:  

Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar 
a ausência de quantidade (zero). 

 



Ordens e Classes 
 

No sistema de numeração decimal cada algarismo representa uma ordem, começando da 
direita para a esquerda e a cada três ordens temos uma classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E aí, vamos ler juntos o número do quadro? 

Seis bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta. 

Atividades 

1)No quadro de classes e ordens, represente o número da população brasileira estimada em 
2018, conforme divulgado pelo IBGE: ( população = 208,658,294 ) 
 

 

 

 

 

 

2)Escreva por extenso como lemos o número: 208,658,294 
 

R: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3) Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números? 

a) 362 b)31789 c)10567901 d) 4 

A alternativa correta: 

A ( ) 2, 4, 5 e 8 

B ( ) 3,5,8 e 1 

C ( ) 3,4,6 e 1 

D ( ) 4, 5, 6 e 7 



4) Utilizando algarismos, escreva o número que possui apenas:  

Duas centenas, cinco dezenas e nove unidades 

Nove centenas, seis dezenas e uma unidade 

Sete unidades de milhar, cinco centenas, quatro dezenas e três unidades  

A resposta correta: 

A ( ) 295, 691 e 7453 

B ( ) 205, 916 e 4753 

C ( ) 259, 961 e 7543 

D ( ) 219,169 e 754 

5) O número dado por 10000 + 2000 + 300 + 20 +4 é: 
 

a) ( ) 12 324 

b) ( ) 10 324 

c) ( ) 12 300 

d) (  ) 2324 

GEOMETRIA 
FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS E NÃO PLANAS 

Formas Geométricas Planas 

Denotamos de formas geométricas planas, as figuras que estão dispostas completamente em um 
plano. São figuras bidimensionais, ou seja, figuras que possuem apenas duas dimensões: 

comprimento e largura. 
 

 

 

 

 

 

Classificação das Formas Planas 

Podemos classificar as formas planas em polígonos e não polígonos. 

 

Polígonos 

São figuras geométricas planas e fechadas com lados formados por arestas unidas nos vértices. 
As arestas são segmentos de retas. 

Exemplo: 

Alguns exemplos de polígonos: 

Triângulo: polígono formado por três lados; Quadrilátero: polígono formado por quatro lados; 

Pentágono: polígono formado por cinco lados;   Hexágono: polígono formado por seis lados; 

https://matematicabasica.net/triangulo/


Octógono: polígono formado por oito lados; Decágono: polígono formado por dez lados; 

Icoságono: polígono formado por vinte lados. 

 

Não Polígonos: São figuras planas abertas ou fechadas que não apresentam lados 

formados totalmente por arestas. 

Alguns exemplos de formas não poligonais: Circunferência, Linha fechada ou aberta 

 

Formas Geométricas Não Planas ou Espacial 

As figuras geométricas não planas ou espacial são figuras dispostas no espaço. Essas figuras 

são dispostas em três dimensões: comprimento, largura e altura. Exemplo: Cone, Esfera, 

Pirâmide, Cilindro. 

Exercícios 

 

1)  Coloque o nome das figuras adequadamente no quadro abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 
formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas.  

 

 

 

 

 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 

https://matematicabasica.net/poligonos/


3) 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? 

R: ________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

Origem Humana 

 

As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um 

consenso sobre a questão. Alguns defendem o criacionismo, que se encontram na Bíblia. “No 

princípio, Deus criou o céu e a terra...” e o “homem a sua imagem e semelhança.” 

Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, que 

propôs o evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. De acordo com Darwin, 

todos os seres vivos tiveram sua evolução a partir um ancestral comum (Australopithecus). 

Segundo essa teoria, a espécie humana é resultado de uma evolução ocorrida ao longo de 

milhares de anos, tendo como ponto de partida os primatas evoluindo para os Homínideos. 

Entre as várias espécies do gênero Homo, à qual pertencemos, podemos destacar a do: 

• Australopithecus (4 milhões de anos atrás), os fósseis mais antigos foram encontrados 

na África, considera-se que o continente africano foi o berço da humanidade. Podiam 

caminhar erguidos, ainda que não por muito tempo. Estatura alcançava 1,5 m. Seu cérebro 

era pequeno e suas mandíbulas, grandes, comparadas ao crânio. Alimentavam-se de 

frutos, sementes e raízes. 

• Homo habilis (2 milhões a 1,4 milhão de anos),Também caminhavam erguidos. Seu 

cérebro era um pouco maior que o dos Australopithecus, suas mandíbulas grandes, em 

proporção com seu crânio. Dieta carnívora. 

• Homo erectus (1,6 milhão a 150 mil anos atrás), Sua postura natural era erguida. Seu 

cérebro era muito maior que o do Homo habilis, e sua mandíbula, um pouco mais reduzida. 

Dieta onívora (alimenta tanto de matéria vegetal como animal.. Distribuição ampla: habitou 

zonas quentes e frias. Dominou o fogo e fabricou ferramentas 



• Homo neanderthalensis (150 mil a 30 mil atrás) Muito parecidos com os seres humanos 

atuais, ainda que com aspecto mais tosco. Seu cérebro era maior, e a mandíbula, mais 

forte. Seu alimento principal era a carne. Viveu em zonas frias, inclusive na tundra. Foi o 

primeiro hominídeo a enterrar seus mortos. 

• Homo sapiens (de 130 mil anos até hoje) Ser humano atual. Conquistou todos os hábitats 

terrestres. Primeiro hominídeo que realizou manifestações artísticas. 

 

 

1) Qual teoria criada pelo cientista Darwin defende que o homem é resultado de um longo 

processo de evolução? 

R: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Complete a linha do tempo da evolução humana com os nomes dos hominídeos e 

quando surgiram: 

 
 

 

Leia o texto e responda os questionamentos sobre o tema 

 

Lucy, a famosa australophitecus que viveu na África há 3,18 milhões de anos, 

provavelmente morreu ao cair de uma árvore, revela um estudo científico publicado nesta 

segunda-feira (29) pela revista Nature. 

Lucy, que media cerca de 1,10 metros, teria caído de uma altura de mais de 12 metros, a 

uma velocidade de mais de 56 km/h, segundo Kappelman. Antropólogo da Universidade do 

Texas, em Austin. O novo estudo, baseado em imagens 3D de alta resolução. 

A descoberta de Lucy, um dos fósseis de hominídeo mais completos já descobertos - seus 

ossos compõem quase 40% de um esqueleto - preencheu uma grande lacuna na árvore evolutiva 

humana. 

Embora Lucy tivesse um crânio, mandíbulas, dentes e longos braços similares ao de um 

macaco, ela andava ereta como nós. 

Lucy foi considerada durante muito tempo a "mãe da humanidade". Hoje, porém, já não é 

vista como a ancestral direta do homem, mas como uma prima distante. 

 

Fonte:http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/08/lucy-famosa-australopithecus-

provavelmente-morreu-em-queda.html 



1) Onde viveu Lucy a mais a famosa australophitecus? 

R:___________________________________________________________________________ 

 

2) Quanto ela teria vivido na nossa Terra? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

3) Ela mais se parecia com um “macaco”, mas apresentava uma característica parecida aos 

humanos. Qual era? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

4) Segundo o antropólogo Kappelman como Lucy teria morrido? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

5) Em quais circunstância você acha que ela teria morrido? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A  

 

 

GEOGRAFIA  
AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS – AÇÃO DA NATUREZA 

As paisagens estão em constante modificação. Ela nunca é a mesma quando a 

observamos por mais de uma vez. Essas modificações ocorrem de maneiras diferentes e em 

períodos diferentes. 

Algumas modificações ocorrem devido a forças da natureza, seja pela força da dinâmica 

interna da Terra, como vulcões e terremotos e por agentes externos, como o vento, as águas da 

chuva e dos rios. Outras transformações ocorrem pela ação humana por vários tipos de 

construção. 

Todos os dias assistimos nos telejornais ou pela internet, ações da natureza que estão 

constantemente promovendo transformações: Tornados que devastam regiões inteiras, águas do 

mar que esculpem as rochas, ou rios que escavam vales profundos, erupção de vulcões que 

lançam lavas e poeiras a grandes distâncias, além terremotos e tsunamis. 

 

IMAGEM 1 -UM TORNADO ocorrido no Kansas EUA. 

https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A


 

OS RITMOS DAS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS 

A natureza transforma as paisagens em ritmos diferentes. Um tsunami ou terremoto 

transformam as paisagens em poucos minutos, já a correnteza de um rio, leva milhares de anos 

para escavar rochas e carregar sedimentos, formando vales profundos. 

 

Imagem 2 - FOTO DO GRAND CANYON NOS EUA 

 

O SER HUMANO E AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS 

No decorrer dos tempos, o ser humano vem modificando as paisagens em maior ou menor 

intensidade. Nos primórdios dos tempos, nossos antepassados faziam poucas modificações na 

natureza, pois retiravam da natureza só o necessário para a sobrevivência. Com o passar do 

tempo, as modificações tornam-se cada vez mais significativas. Atualmente são poucas as 

paisagens que ainda não foram modificadas pelo homem. 

 

O TRABALHO, AS TÉCNICAS E AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS 

A sociedade vem desenvolvendo TÉCNICAS de trabalho ao longo dos tempos. As técnicas 

consistem na aplicação dos conhecimentos desenvolvidos pelas pessoas no modo do trabalho, 

ou na criação de ferramentas e outros instrumentos para a realização de um trabalho. 

Imagem 3 – Canteiro de obras 

 

 

Além de transformar as paisagens, a técnica foi importante para que as sociedades 

povoassem grande parte da superfície do planeta e ocupasse os mais diferentes lugares. 

 

 



 

Imagem 4 – Aldeia de Esquimós 

 

 

ATIVIDADES 

1)Explique como as forças da natureza modificam as paisagens da Terra: 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2)Você acha que a chuva e o vento transformam as paisagens no mesmo ritmo dos terremotos, 

ciclones e tsunamis? Explique sua resposta. 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3)Observe a imagem do Grand Canyon e identifique qual agente da natureza promove a 

transformação no local? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4)Porque as transformações das paisagens ocorrem mais rapidamente nos dias atuais do que 

ocorriam nos tempos antigos? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5)A técnica é a criação de instrumentos para facilitar e aperfeiçoar o trabalho para proporcionar 

conforto e bem estar à espécie humana. Cite algumas técnicas que facilitam o nosso dia a dia. 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



6)Analise a imagem 3 e cite quais profissionais são necessários para criar uma construção e 

quais instrumentos de trabalho são utilizados. 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) Analisando a imagem 4, cite quais técnicas desenvolvidas pelo homem foram utilizadas para 

que ele habitasse um lugar como aquele. 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS 
Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

Ecossistema, obtenção de alimento e relações alimentares entre os seres vivos. 

 

ECOSSISTEMA: É um sistema formado por todos os seres vivos de um local, interagindo entre si e com 

os componentes não vivos do ambiente, como solo, ar, água e clima. Componentes vivos: Plantas, 

Sapo, Peixe, Libélula, Caramujo. Componentes não-vivos: Sol, Ar, Água, Solo.  

Níveis de organização de um Ecossistema:  

Organismo: É a forma individual de um ser vivo. Um ser humano é um organismo. 

População: É o conjunto de organismos da mesma espécie que vive em uma determinada região e em 
um determinado período. Um conjunto de girafas, vivendo em uma área da savana africana, representa 
uma população. 
Comunidade: diz respeito ao conjunto de várias populações que vivem em uma determina área e período. 
Populações de girafas, leões e zebras, vivendo em uma região da savana africana, formam 
uma comunidade. 
Ecossistema: É o conjunto de todos os seres vivos encontrados em uma região, junto a todos os 
componentes abióticos com os quais eles interagem. Por componentes abióticos entendemos os 
elementos sem vida de um ambiente, como água, solo, atmosfera e luminosidade. 
Biosfera: Trata-se do conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta, ou seja, a 
biosfera é todo o planeta Terra. 
 
CADEIA ALIMENTAR: É também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência 
linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma 
sequência de organismos servindo de alimento para outros. Essa transferência sempre se inicia por um 
produtor e finaliza-se em um decompositor. 
Componentes da cadeia alimentar 
As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de três 
categorias: 
• Produtores: São organismos capazes de produzir seu alimento, ou seja, seres autotróficos. Eles são 
sempre encontrados no início da cadeia trófica e, normalmente, são representados por organismos 
fotossintetizantes, como as plantas e as algas. 
• Consumidores: São organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos, ou seja, 
seres heterotróficos. Os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, secundários, 
terciários etc. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores, enquanto os 
secundários alimentam-se dos primários, os terciários alimentam-se dos secundários e assim por diante. 
• Decompositores: São Organismos que realizam decomposição, processo em que esses seres retiram 
da matéria orgânica morta a energia necessária para sua sobrevivência e devolvem importantes 
substâncias para o meio ambiente. Como exemplo de organismos decompositores podemos citar os 
fungos e as bactérias. É importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres 
vivos da cadeia e, por isso, muitas vezes não são representados na cadeia alimentar. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/populacao-comunidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-ecossistema.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-atmosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-ecossistema.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reino-plantae.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/algas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decomposicao.htm


 
 
A cadeia alimentar inicia-se com um produtor e finaliza-se com o decompositor, que nem sempre é 

representado. Percebemos, portanto, que cada um dos componentes das cadeias alimentares 
caracterizam-se por terem organismos com necessidades alimentares em comum. Os produtores de um 
ecossistema, por exemplo, destacam-se por serem autotróficos, enquanto todos os consumidores 
primários caracterizam-se por alimentarem-se dos produtores. A cada grupo de organismos que 
apresentam essas necessidades semelhantes damos o nome de nível trófico. 

 
Quando falamos em relações de alimentação entre os organismos e transferência de energia, logo 

nos lembramos da cadeia alimentar. Essa cadeia, no entanto, não representa fielmente o fluxo de 
energia e nutrientes no ecossistema, sendo esse mais bem representado pelas teias alimentares. 

 
O que são teias alimentares? 
As teias alimentares nada mais são do que várias cadeias alimentares conectadas. As teias 

são complexas e mostram mais fielmente como o fluxo de nutrientes e energia ocorre em um ecossistema, 
uma vez que não existem cadeias isoladas na natureza. No caso das teias alimentares, o fluxo de 
energia e nutrientes ocorre de forma multidirecional. 

 
O que são níveis tróficos? 

 

 
 

Em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos 
Denominamos de nível trófico o conjunto de indivíduos que possuem uma alimentação baseada 

praticamente nos mesmo nutrientes. Isso quer dizer, por exemplo, que organismos herbívoros são 
classificados no mesmo nível trófico. 

É importante salientar que um organismo em uma cadeia alimentar pode ocupar apenas um 
nível trófico, mas, na teia, pode ocupar diferentes posições. O homem, ao comer um vegetal, por 
exemplo, comporta-se como um consumidor primário e, ao se alimentar de um herbívoro, comporta-se 
como um consumidor secundário. 
 
Pesquise e responda as questões a seguir: 
 
1- Que tipos de organismos devem estar necessariamente presente em um ecossistema para que ele se 
mantenha e continue a existir? 
 
A) Herbívoros e carnívoros.                       B) Herbívoros, carnívoros e decompositores. 
C) Produtores e decompositores.              D) Produtores e herbívoros. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/niveis-troficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-cadeia-trofica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/teia-alimentar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-alimentar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/niveis-troficos.htm


2- São esquematizado cadeias alimentares com os elementos a seguir: INSETO, PLANTA, PÁSSARO, 
COBRA. 
A forma correta da representação de uma cadeia alimentar com estes elementos, é: 
 
A) planta ----> inseto ------> pássaro ------> cobra         B) planta -----> pássaro -------> cobra ------> inseto 
C) inseto ------> pássaro ------> planta ------> cobra      D) cobra ------> pássaro ------> inseto -------> planta 
 
3- Analise a cadeia alimentar a seguir: Grama ----> gafanhoto ------> aranha ------> sapo -----> cobra ------
> gavião. Os seres vivos que ocupam os níveis tróficos de consumidor primário (C1ª), consumidor 
quartenário (C4ª) e produtor (P) são, respectivamente: 
 
A) gafanhoto, cobra, grama.           B) gafanhoto, grama, pássaro. 
C) gafanhoto, grama, sapo.            D) gafanhoto, grama, cobra. 
 
 
4- Analise a teia alimentar abaixo: 
 

 
Dentro desta teia alimentar, o lagarto é considerado: 
 
A) Consumidor primário apenas                B) Consumidor secundário apenas  
C) Consumidor primário e secundário       D) Consumidor terciário e quaternário  
 
 
5- O único ser vivo da teia alimentar abaixo que pode ser considerado consumidor secundário e terciário 
é:  

 
A) Vegetação.       B) Gafanhoto.      C) Lagarto.         D) Gavião. 
 
6- Observe as relações alimentares mostradas no esquema. O papel desempenhado pelo cavalo, pelo 
capim e pelos fungos nesta cadeia alimentar é  
(A) cavalo (produtor) – capim (consumidor) – fungos (decompositores).  
(B) cavalo (produtor) – capim (decompositor) – fungos (consumidores).  
(C) cavalo (consumidor) – capim (decompositor) – fungos (produtores).  
(D) cavalo (consumidor) – capim (produtor) – fungos (decompositores). 
 
7- Sublinhe a definição de cadeia alimentar. 

(A) Produção do próprio alimento pelos seres vivos. 
(B) Transferência de energia de um ser vivo para o outro, por meio de alimento. 

 
8- Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os: 

(A) Produtores 
(B) Consumidores 
(C) Decompositores 

 
Para melhorar seu conhecimento assistia os vídeos no youtube nos endereços abaixo: 
 
Irmãos Kratts .A Cadeia Alimentar  
https://www.youtube.com/watch?v=u1oxTrGEp_c 
 
Discovery na Escola Elementos de Biologia Ecossistemas Discovery Channel 
https://www.youtube.com/watch?v=5WVhItCdm-o  

https://www.youtube.com/watch?v=u1oxTrGEp_c
https://www.youtube.com/watch?v=5WVhItCdm-o


INGLÊS 
Questão 1 -Agora vocês vão conhecer os pronomes pessoais em inglês. 
Preparados? 
Atente-se a tabela. 

Personal Pronouns Pronomes pessoais 

I Eu 

You Você/ vocês 

he ele 

she ela 

it ele(a) neutro,usamos para objetos e 
animais. 

we nós 

they eles(as) 

 
Questão 2 – Colocando em prática. Colocando em prática os pronomes pessoais. 
a) Patty- __________   d) The cake -__________ 
b) Peter -__________        e) My cat and I -________ 
c) Peter and Patty -_______  f) Peter and you -_________ 
 
Questão 3 – Complete com o pronome pessoal correto. 
a) Hello! _______ am Patty.  d) ________is Mary. 
b) __________ is Peter.   e) ________ are my brothers. 
c) _______ is the cake. 
  
Questão 4- Agora vamos conhecer o verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar e suas 
conjugações são: am/is/are. 
Atente-se a tabela. 

Singular Plural 

I am Patty We are Spanish. 

You are Paul You are students 

He is Peter They are teachers. 

She is Rita  

It is Mimi  

 
Questão 5 – De acordo com a tabela acima complete com o verbo to be (am,is/are). 
a) I ___________ a teacher. 
b) Rita _________a doctor. 
c) It ________ a beautiful house. 
d) Paul _________ a good student. 
e) We _______ friends. 
f) They __________ Brazilian. 
 
Questão 6 – Circule a odd word. 
a) dog- cat- fish -book        c) he – is – she -it  
b) he -is -she -it            d) house – boy – girl – man 
e)  school – student – car – teacher.      f) hamburger – hot dog – pizza – pencil. 
 
Questão 7 Circule o verbo correto. 
a) Peter and Patty (is / are ) teachers. 
b) My name ( are/ is ) Patty. 
c) What ( is/ your ) name? 
d) They ( are / is) friends. 
e) The cat ( is / are ) brown. 



 

ARTES 
1) Pesquise cada modalidade artística abaixo e, com suas palavras, faça uma breve 

descrição do significado. 

 

a) Teatro:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b) Música: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

c) Dança: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d) Artes visuais: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

e) Artes Plásticas: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

2) Classifique as palavras abaixo de acordo com a modalidade artística inserindo-as na 

tabela. 

PARTITURA                   PINTURA                ORQUESTRA 

 

DESENHO                    ESCULTURA           ATOR/ATRIZ 

 

CENÁRIO                    DRAMATURGO       INSTRUMENTOS MUSICAIS 

TEATRO MÚSICA ARTES VISUAIS 

   

   

   

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Atletismo 

 
      Você sabia que o atletismo é a prática esportiva mais antiga já praticada pelo ser humano? 
Para sobreviver na Pré-história, o homem já praticava diversos movimentos como correr, saltar, 
lançar e arremessar. Podemos destacar que foi por meio dessas possibilidades de se movimentar 
que o ser humano desenvolveu várias habilidades no decorrer da História.  
     Será que você conhece algumas dessas provas? Já realizou alguma prova de corrida, salto ou 
arremesso? Já assistiu a uma competição?  



     O atletismo é chamado de esporte-base, porque sua prática corresponde a movimentos 
naturais do ser humano: correr, saltar, lançar. As provas realizadas no atletismo são: corridas, 
saltos, arremesso e lançamentos. Elas são divididas em provas de pista e campo. 
 
Agora é com você: 
Pesquise, quais são as provas de corrida,  ilustre com desenhos ou recortes de revistas. 

 


