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LIPT 

 O meio ambiente em primeiro lugar 
    Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um rapaz 
esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em 
árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava 
nadar em um rio que ficava perto de sua casa. 
    Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento estranho, e depois um 
tiro e um grito de um animal, muito curioso ele foi lá olhar. 
    Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando 
as árvores, matando e capturando animais. 
    Pedro chegou à frente deles e disse: 
    ─ Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? 
    ─ Pegue ele! Falou o líder do bando. 
    Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: 
    ─ Não atirem! Ele será nosso refém! Pois a polícia está atrás de nós! 
    No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia 
chegou e prendeu o bando. 
    Pedro, um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. 

(Adaptado de http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html) 
  

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 
 

1. A partir da leitura do texto, podemos dizer que: 
a) Pedro passava a maior parte do tempo em casa. 
b) Pedro não gostava de animais. 
c) Pedro não gostava da floresta. 
d) Pedro não sabia nadar. 
e) Pedro adorava o meio ambiente. 
 
 
2. O que ficava perto da casa de Pedro?
a) o rio que ele nadava. 
b) a casa de um amigo seu. 
c) a casa de sua avó. 
d) um lago muito profundo. 
e) o rio com muitos peixes.



 
 
3. O que ficava perto da casa de Pedro?
a) o rio que ele nadava. 
b) a casa de um amigo seu. 
c) a casa de sua avó. 
d) um lago muito profundo. 
e) o rio com muitos peixes.

 
 4.Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu, de 
repente, que mudou essa tranquilidade? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Aula 3 e 4 

5.Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

6.Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
7.O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 9.Quem é que falou “Pegue ele!”. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
10.Você gostou da história? Explique por que respondeu sim ou não 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 
 aula 1

Atividade de Língua Portuguesa: Ortografia 



Questão 1 – Complete com a letra “s” ou com a letra “z”: 

ra___ura                                              arra___o                                   qui___er 

improvi___o                                         a___aleia                                  a___ul 

rique___a                                             ca___a                                      pou___ada 

univer___o                                           va___o                                      pobre___a  

 

Questão 3 – Identifique os substantivos equivalentes a estes adjetivos: 

limpo: caro                                                     franca: _________________ 

honrado: _________________                     claro: __________________ 

belo: ____________________                     puro: ___________________ 

leve: ____________________                     ausente: _________________ 

 

Questão 4 – Marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente: 

a) análise 

b) prezilha  

c) freguezia 

d) escasses  

 

 

 

 

 

 

Questão 5 - Observe estas palavras: 

 

rouxinol                           ameixa                         baixo                        faixa                        frouxo                                           

 

5.1 – O que há em comum entre as palavras acima? 

___________________________________________________________________________ 

 

5.2 – Justifique o porquê da referida ocorrência: 

___________________________________________________________________________ 

 

Aula 2 

Questão 6 - Complete com “x” ou “ch”: 

fa____ina                                            la____ante                                          col____a 

ca____umba                                       ____ingar                                            ____iqueiro 

en____oval                                         ____u____u                                        ____adrez 

engra____ar                                       ma____ucado                                     ____ique 

en____ente                                        pu____ar                                             en____uto 

cai____a                                            to____a                                               _____eio 

 

 

7) Marque a sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) prazeirosamente / pesquisar / ascensão / crescer 

b) ânsia / extremoso / sacerdotiza / obsessão 

c) jeito / magestade / jiboia / gesto 

d) analisar / muçulmano / exceção / esplêndido 

e) expectativa / imprescindível / infecção / puzerem 

 

8) Em cada série há um erro ortográfico, exceto: 

a) magoe, previlégio 

b) irriquieto, mimeógrafo 

c) bessa, distensão 

d) almoço, obcessão 

e) perversão, pretensão



 

 

9) Todas as palavras estão corretas, exceto: 

a) estranho, pretexto, esquisito, hesitar 

b) espontâneo, êxito, êxtase, extensão 

c) piche, chuchu, flecha, feixe 

d) graxa, pexinxa, enxergar, caxumba 

 

Aula 3 

10) Em cada série há um erro ortográfico, exceto: 

a) acidez, baixeza, pureza, pequenez 

b) cortês, maltês, pedrês, altivês 

c) reizinhos, Sousa, faizão, coisa 

d) Teresinha, adeusinho, coraçõesinhos 

e) puseste, quisesse, fizesse, repuzesse, refizesse 

 

11) Marque a alternativa correta quanto à grafia: 

a) ascensão, expontâneo, privilégio 

b) encher, enxame, froucho 

c) berinjela, traje, vagem 

d) mechilhão, catorze, aziago 

 

12) Uma das palavras está incorreta em: 

a) insensatez, consulesa 

b) improvisado, ajuizado 

c) descortezia, atrasaram 

d) propusemos, quisemos 

e) formalizaram, paralisaram 

 

13) Assinale o item incorreto: 

a) catequizar, abalizar, rezar 

b) matizar, modernizar, agonizar 

c) ajuizar, finalizar, simbolizar 

d) granizar, amenizar, frizar 

e) suavizar, fiscalizar, anarquizar 

 

14) Estão grafadas corretamente com “G” ou “J”: 

a) agiota, beringela, canjica 

b) jeito, algibeira, tigela 

c) estranjeiro, gorjeio, jiboia 

d) enjeitar, magestade, gíria 

 

15) Estão grafadas corretamente com “O” ou “U”: 

a) muela, bulir, taboada 

b) borbulhar, mágoa, regurgitar 

c) cortume, goela, tabuleta 

d) entupir, tussir, polir 

 



16) A grafia de todas as três palavras só está correta na alternativa: 

a) xícara – chuchu – enchada 

b) excesso – exceção – êxito 

c) berinjela – geito – jejum 

d) paralisar – poetisa – lijeiro 

e) esplêndido – extrangeiro – misto 

 

MATEMATICA 

MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO NATURAL 

Sequência dos múltiplos de um número 

Paulo nasceu em 1994. 

No ano 2054 ele 

completará 60 anos. Ele 

esteve imaginando: 

● O que estará acontecendo nesse ano? 

● Haverá eleições para presidente do Brasil? 

● Haverá Olimpíadas? 

Vamos usar a Matemática para ajudar o Paulo a encontrar as respostas para essas 

questões. Antes, acompanhe o texto: 

0,7,14,21,21,... é a sequência dos múltiplos naturais de 7 

 
 

Ela é obtida multiplicando-se os números naturais por 7. 
 

0x7=0 

1x7=7 

2x7=14 

3x7=21 

4x7=28 
... (e assim por diante) 

Para determinar os múltiplos de 3 multiplicam-se cada elemento de N (conjunto dos números 

naturais) por 3: 

0x3=0 

1x3=3 

2x3=6 

3x3=9 

4x3=12 

5x3=15 



...  (e assim por diante) 

 Podemos representar os múltiplos de 3 por: 

M(3)= {0, 3, 6, 9, 12, 15, ...} 

Para determinar os múltiplos de 4 multiplicam-se cada elemento de N (conjunto dos números 

naturais) por 4: 

0x4=0 

1x4=4 

2x4=8 

3x4=12 

4x4=16 

5x4=20 

...  (e assim por diante) 

Podemos representar os múltiplos de 4 por: 

M(4)= {0, 4, 8, 12, 16, 20, ...} 

● Como saber se um número é múltiplo de 

outro? Veja o exemplo: 

Para saber se 805 é múltiplo de 7, basta verificar se existe um número natural que 

multiplicado por 7 dê 805. 

 
Descobrimos que 115 . 7 = 805. 

Então 805 é múltiplo de 7. 
 
 
 

 
 

Da mesma forma, podemos verificar que 1035 não é múltiplo de 7, pois 1035 : 7 

não é uma divisão exata. 



 
 

Observe que se o resto é 6, basta subtrair 6 do dividendo para que a divisão fique 

exata. Então, 1029 (que é 1035 - 6) é múltiplo de 7. 

E se 1029 é múltiplo de 7, então 1029 + 7, que é 1 036, é múltiplo de 7. E assim 

por diante. Mas vamos voltar ao Paulo. 

Atualmente, as eleições para presidente do Brasil acontecem de 4 em 4 anos. No 

entanto, os anos em que acontecem as eleições não são múltiplos de 4. Veja: 

● Houve eleições para presidente em 2010. As próximas serão em 2 014. 

Para saber se em 2054 haverá eleições para presidente, faremos: 

 

Sim! Se a legislação não mudar, em 2054 os brasileiros elegerão seu presidente. 
 

FATORES OU DIVISORES DE UM NÚMERO NATURAL 

 

Por que fator? 

Vamos escrever 24 como produto de dois números naturais. Temos as seguintes 
possibilidades: 



 

Observe que 24 possui 8 fatores ou divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

12, 24. Veja outros exemplos: 

1) Divisores ou fatores de 15: 1, 3, 5, 15 

 
15 = 1 . 15 
15 = 3 . 5 

2) Divisores ou fatores de 33: 1, 

3, 11, 33 33 = 1 . 33 

33 = 3 . 11 
 

3) Divisores ou fatores de 

17: 1, 17 17 = 1 . 17 

Exercícios 

1) Determine os múltiplos de:  

a) M ( 6 ) : ____, ____, ____, _____, _____, _____, _____... 

b ) M ( 9 ) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, _____... 

c ) M ( 10 ) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ ... 

d) M (11) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ ... 

e) M (15) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ ... 

f) M (20) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ ... 

g) M (50) : ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ ... 

 

2)  . Determine os divisores de:  

a)  D (16): ______________________ 

b ) D ( 32 ):_____________________ 

c ) D (100 ) : _____________________ 

 

3). Determine: 

a) os múltiplos de 3 menores que 10; 

b) os múltiplos de 7 maiores que 40; 



c) os múltiplos de 5 maiores que 10 e menores que 40; 

d) os múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 30. 
 

4). Responda usando apenas os números do quadro: 

a) Qual é divisor de 32? 

b) 5 é divisor de qual número? 

c) 7 é divisor de dois números. Quais são? 

d) Quais são os dois divisores de 12? 

5). Paulo, Leo e Rui estão contando de 3 em 3. Quem dirá 174? 

 

 
 

 
 

6). No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3180 cadernos 

que estão no estoque. O gerente pretende fazer pacotes com a mesma quantidade de cadernos sem 

que sobrem cadernos. É possível que cada pacote contenha: 

 

(  ) 2 cadernos?  

(  ) 3 cadernos?  

( ) 4 cadernos? 

(  ) 5 cadernos?  

( ) 9 cadernos?  

(   ) 6 cadernos?  

 (   ) 7 cadernos? 

                   



  

7). Classifique em Verdadeiro(V) ou Falso (F): 

( ) 30 é divisível por 6 

 ( ) 70 é divisível por 23 

 ( ) 16 é divisível por 3 

( ) 64 é divisível por 16 

 (    ) 168 é múltiplo de 4 

( ) 2.079 é múltiplo de 3 

( ) 672 é múltiplo de 10 
 
     (   ) 2.640 é múltiplo de 21 

 

GEOMETRIA 

AULA - 1 
 

Conversão de medidas de comprimento 

Para realizar as conversões das unidades de medida derivadas do metro, podemos nos basear na seguinte tabela: 

 

Exemplos 

a) Transforme 6 cm para metros. 

De acordo com a tabela para transformar a unidade centímetros para metros, basta dividir o número por 10 duas 

vezes, que é equivalente a dividir por 100. Veja: 

 

6: 10 = 0,6 

0,6: 10 = 0,06 m



 

Veja que 6: 100 = 0,06 m. 

6 cm → 0,06 m 

b) Transforme 100 mm para centímetros. 

Novamente seguindo a tabela, veja que basta dividir o número por 10 uma única vez: 

100: 10 = 10 cm 

100 mm → 10 cm 

 

As unidades de medida são uma padronização a fim de facilitar o registro de dimensões. 

 

C) Quanto vale em hectômetro (hm) 300 decímetro (dm)? 

Ver resposta 

Converter de dm para hm é o mesmo que dividir 300 por 10 três vezes. 

Portanto, 300 ÷ 10 ⇒ 30 ÷ 10 ⇒ 3 ÷ 10 = 0,3 hm. 

 

É bem simples fazer a conversão das medidas de comprimento e com estes exercícios ficam 
mais simples ainda. Note que dividir por 10 é o mesmo que deslocar a vírgula à esquerda e 
multiplicar à direita. 

(GEOMETRIA AULA - 2) 

1) Complete a tabela fazendo as transformações: 

3 km                       m 

12 m                      dm 

4 cm                      mm 

3,5 m                      cm 

7,21m                      cm 

  



2) Quanto vale em metros: 

a) 3,6 km + 450 m = 

b) 6,8 hm - 0,34 dam =  

c) 16 dm + 54,6 cm + 200mm = 

d) 2,4 km + 82 hm + 12,5 dam = 

e) 82,5 hm + 6 hm   = 

ARTE 

1º Aula Movimentos dançados 

     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção 

poética, ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

Podemos dançar com o corpo todo ou apenas uma parte dele. O corpo é nossa materialidade 

expressiva; é ferramenta com que criamos dança, uma arte do movimento. 

Danças primitivas 

     As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram 

registrados na arte rupestre, isto é, em desenhos gravados em rochas e nas paredes das 

cavernas. Nas eras Paleolítica e Mesolítica, a dança estava diretamente relacionada à 

sobrevivência, no sentido de que os homens, vivendo em tribos isoladas e se alimentando de 

caça, pesca, vegetais e frutos colhidos da natureza, criavam rituais em forma de dança acreditando 

que esses rituais impediriam que eventos naturais prejudicassem essas atividades. No período 

Neolítico, o homem fixa residência, começa a plantar para comer e a criar animais para seu 

consumo. Os rituais e oferendas em forma de dança tem o sentido de festejar a terra e o preparo 

para o plantio, de celebrar a colheita e a fertilidade dos rebanhos. 

     A identificação, pela dança, com os movimentos e as forças naturais representa uma forma 

do homem se sintonizar com o ritmo da natureza, auxiliando-o na programação de suas ações.  

Atividades (RESPONDER EM LETRA DE FORMA) 

1º Por que as pessoas dançavam____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2º Assinale as alternativas incorretas com relação a dança 

(   ) movimentos e forças naturais ajudavam o homem a compreender o ritmo da natureza. 

(   ) a intenção com que o movimento é criado faz parte da dança 

(   ) o corpo não pode expressar sensações 

(   ) as danças primitiva não eram rituais 

(   ) os rituais de dança estavam ligados a sobrevivência  

 

 

 

2 Aula Ser brincante 

 



     Como seu corpo reage ao ouvir uma música ritmada? Você se lembra a primeira vez que 

dançou?  

     O brincante é a pessoa que brinca e participa de manifestações artísticas e culturais populares. 

É um jeito de ser brasileiro e viver nossa cultura. Nas festas populares há coreografias e 

movimentos dançados, aliados a ritmos musicais, que contam histórias por meio de enredos e 

encenações. A repetição dessas comemorações, com o passar dos anos e da transmissão entre 

gerações, transformou-as em algo tradicional, compondo nosso vasto patrimônio imaterial. Entre 

eles podemos citar o maracatu, que envolve ritmo, dança e história. Há variações em ritmo e 

movimento dançados nos festejos de maracatu. Os passos dessa dança são uma mistura de 

passos de muitos outros estilos (capoeira, frevo, caboclinho, cavalo-marinho entre outros) 

dançados com toda força, raça e gingado, que é chamado de sambada. 

Atividade (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

1º Seja um historiador de sua vida de brincante, descreva brincadeiras e jogos que já 

participou que tenham música e movimento, gestos, ações físicas ex. correr, agachar, 

pular etc. (no mínimo de cinco) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2º Em quais ocasiões você dança? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ED. FISICA 

                                     

Aula 1: Esporte Olímpico – Badminton 

A primeira vez em que o badminton apareceu numa olimpíada foi nos Jogos Olímpicos de 1974, 
em Munique, como um esporte de demonstração. Em Seul, 1988, o badminton foi jogado como 
esporte de exibição. O Comitê Olímpico reconheceu a magnitude do esporte e promoveu o 
badminton, que a partir dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, passou a valer medalhas. A 



popularidade do esporte foi provada nesta ocasião, quando mais ou menos 1,1 bilhões de 
pessoas assistiram aos oito dias de competição na televisão.  
 
Como era de se esperar, os países asiáticos conquistaram a maioria das medalhas em jogo. A 
Indonésia ganhou as medalhas de ouro, prata e bronze na categoria masculina simples, de ouro 
na categoria feminina simples e de prata na categoria masculina duplas. A Malásia levou o bronze 
na categoria masculina duplas. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, a categoria de duplas 
mistas foi incluída nas competições.  
Foi na Índia que o badminton nasceu, com o nome de Poona . Oficiais ingleses a serviço neste 
país gostaram do jogo e levaram-no para a Europa.  
 
O "poona" passou a se chamar badminton quando, na década de 1870, uma nova versão do 
esporte foi jogada na propriedade de badminton, pertencente ao Duque de Beaufort's, em 
Gloucestershire, Inglaterra.  
 

Aula 2: Reflita sobre o texto acima 

 

                       

1) Quando e onde o Badminton apareceu pela primeira vez nos jogos olímpicos? 

_______________________________________________________________________
____________________________________________ 

2) Depois de ser encarado apenas como um esporte de demonstração, o badminton foi tido 

como esporte olímpico em qual data e local? 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3) Onde e quando as categorias duplas foram incluídas nas competições? 

__________________________________________________________ 
 

4) Como se chamava anteriormente o Badminton? E por qual motivo ele se denominou 

Badminton? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

Aula 1, 2 e 3 



 Conforme leitura realizada do texto ”A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O 

CONTRAPONTO COM OUTRAS SOCIEDADES - EGITO ANTIGO III” que está no Roteiro da 1º 

semana de maio, realize as atividades abaixo e se precise pesquise: 

ATIVIDADES 

1-) Como estava dividida a sociedade do Egito Antigo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2-) Responda com clareza: era possível mudar de classe na sociedade egípcia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3-)  Quem eram os escribas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4-) Qual a função dos felás? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5-) Qual era a principal atividade econômica dos egípcios antigos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 1, 2 e 3 

 Conforme leitura realizada do texto “Tipos de Paisagens” que está no Roteiro da 1º 

semana de maio, realize as atividades abaixo e se precise pesquise: 

 



Questão 1 - A Geografia é ciência que tem como principal objeto de estudo: 

a) ( ) o lugar                                          b) ( ) a paisagem  

c) ( ) o espaço geográfico                     d) ( ) o espaço sideral 

 

Questão 2 - A paisagem se refere a tudo que podemos perceber com os nossos sentidos, sendo 

formada por elementos naturais e elementos humanos. A paisagem que não sofreu a intervenção  

humana é chamada de paisagem: 

a) ( ) humanizada  b) ( ) natural  c) ( ) cultural   d) ( ) antrópica 

 

Questão 3 - Observe a imagem abaixo: 

Uma figura representa umas muitas plantações de verduras (alface) que existem no nosso 

município de Mairinque. As plantações fazem parte do conjunto das paisagens: 

a) ( ) naturais   b) ( ) florestais  c) ( ) arbustivas   d) ( ) culturais 

 

Questão 4 - As paisagens são diversas e apresentam elementos naturais e elementos humanos. 

Se compararmos um local como o condomínio Porta do Sol com uma favela podemos dizer que 

predominam (tem mais): 

a) ( ) elementos naturais          b) ( ) elementos humanos 

c) ( ) elementos mecânicos     d) ( ) elementos criativos 

 

CIÊNCIAS  

Aula 1 

Continuação do Roteiro da 1ª semana de maio! 

 Ponto de fusão e ebulição: todos os materiais apresentam temperaturas de 

fusão (temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido) e 

de ebulição (temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado de vapor) 

diferentes. Esses valores de temperatura são inerentes aos materiais. 

 Densidade: toda matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço. Podemos chamar tal 

espaço ocupado de volume. A densidade é uma característica única de cada substância, e esta 

propriedade demonstra-nos quanto de massa de uma substância existe em um espaço ocupado 

por ela. A densidade de uma matéria pode ser obtida por meio da divisão de sua massa pelo seu 

volume, sendo expressa, matematicamente, pela seguinte fórmula: D = massa / volume. 

 Dureza: a dureza pode ser entendida como a resistência que um material apresenta ao ser 

riscado por outro; quanto maior for a resistência desse material à penetração por outra matéria, 

maior será sua dureza; em contrapartida, quanto menor for a resistência dele à penetração por 

outra matéria, menor será sua dureza. 



 Calor específico: é uma característica exclusiva de cada substância; essa propriedade 

pode ser definida como a quantidade de calor necessária para se elevar em 1 °C a temperatura de 

1 g de certa substância. 

 Condutibilidade: pode ser definida como a facilidade com que uma substância conduz calor 

e eletricidade. Quanto maior for a condutibilidade do material, melhor ele transmitirá o calor ou a 

eletricidade em um ambiente; quanto menor for a condutibilidade, pior ele transmitirá o calor ou a 

eletricidade. 

 Magnetismo: é a capacidade de uma substância de atrair outras substâncias 

ferromagnéticas, tais como o aço e o ferro, por meio de polos magnéticos contrários. Isso significa 

que uma matéria que tem polo positivo vai atrair outra matéria que tem polo negativo, e vice-versa. 

 Solubilidade: é uma propriedade importante para a produção de vários produtos e 

materiais, sendo uma característica única em cada substância. Trata-se da capacidade máxima de 

uma substância de se dissolver totalmente no corpo de outra substância, em determinada 

quantidade e em temperatura-padrão. 

 Tenacidade: pode ser entendida como a resistência de uma matéria ao impacto, sem que 

ela sofra ruptura, ou seja, é a resistência que uma matéria apresenta a um choque mecânico sem 

se quebrar. 

 Maleabilidade: é uma propriedade específica de algumas substâncias, largamente 

aproveitada em diversos segmentos industriais. Ela pode ser explicada como a capacidade de 

determinada matéria em se transformar em lâminas. 

 Ductilidade: pode ser definida como a capacidade de uma matéria em se transformar em 

fios. A ductilidade está presente no cotidiano das pessoas; podemos observar a exploração dessa 

propriedade nos cabos que formam a rede elétrica nas cidades. Muitos metais são dúcteis. 

Aula 2 e 3 

ATIVIDADES 

1. Qual a diferença entre transformações física e química? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Considere a seguinte receita caseira para o preparo de um bolo de fubá:  

I - Misture 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 1/2 xícara de fubá, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa 

de óleo, 1 colher de sopa de fermento químico e bata bem até ficar uma massa uniforme.  

II - Acrescente erva-doce a gosto e despeje na assadeira previamente untada.  

III - Leve ao forno pré-aquecido até que o bolo esteja assado e corado.  

Há ocorrência de transformação química em qual ou quais etapas da preparação do bolo? 

_____________________________________________________________________________ 



3. Pedras de gelo ao serem colocadas em uma mesa, com o decorrer do tempo, diminuem de 

tamanho. A causa desse comportamento deve-se ao fenômeno de: 

______________________________________________________________________________ 

4. Coloque FF para fenômenos físicos e FQ para fenômenos químicos para os seguintes 

fenômenos abaixo: 

(      ) prego enferrujado. 

(      ) fritar um ovo. 

(      ) amassar uma lata de alumínio 

(      ) cortar um pedaço de papel 

(      ) acender um fósforo 

(      ) queima da gasolina 

(      ) digestão do alimento 

(      ) vapor da água do chuveiro 

5. Associe o nome da propriedade com sua definição ou característica:  

(1) massa (2) extensão (3) impenetrabilidade (4) divisibilidade  

a) (    ) Os corpos podem ser divididos em pedaços menores até certo limite.  

b) (    ) Toda matéria ocupa um lugar no espaço.  

c) (    ) Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo.  

d) (    ) Uma medida da quantidade de matéria de um corpo. 

6. Indique nos retângulos os nomes destes fenômenos do ciclo da água: 

 

 

INGLÊS  

Aula 1 – Talking about myself 

1) Complete o quadro de acordo com sua pessoa. 



My name is:  

My age:  

I am from:  

I live in:  

My pet (s) is/are:  

I love to eat:  

I don´t like to eat:  

My favorite movie 

genres is: 

 

My favorite music 

styles is: 

 

My favorite 

sport/game is: 

 

My favorite book is:  

 

Aula 2 – Greetings 

 

1) Elabore uma tirinha com personagens se cumprimentando. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 


