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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 6º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

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

próprio roteiro. 

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

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

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

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

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

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

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

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

de colocar a data no início das atividades diárias. 

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

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

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

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

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

você e excelente para seu filho.  

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

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

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações  
 

Leia com MUITA atenção os textos e notas propostas. Além disso, quem tiver a possibilidade 
faça uso do dicionário e da internet. 

 
O PAPEL E A TINTA 

Certo dia, uma folha de papel que estava em cima de uma mesa, junto com outras 

folhas exatamente iguais a ela, viu-se coberta de sinais. Uma pena, molhada de tinta preta, havia 

escrito uma porção de palavras em toda a folha. 

– Será que você não podia ter me poupado desta humilhação? – disse a folha de papel, 

furiosa, para a tinta. 

– Espere! respondeu a tinta. Eu não estraguei você. Eu cobri você de palavras. Agora você 

não é mais uma folha de papel, mas sim uma mensagem. Você é a guardiã do pensamento 

humano. Você se transformou num documento precioso. 

Pouco depois, alguém foi arrumar a mesa e apanhou as folhas de papel para jogá-las na 

lareira. 

Subitamente, reparou na folha escrita com tinta. Então, jogou fora todas as outras e 

guardou apenas a que continha uma mensagem. 

Leonardo da Vinci. 

 
Questão 1 

O texto é dividido em partes. Quantos parágrafos há no texto lido? 

a) (   ) 2 parágrafos 

b) (   ) 3 parágrafos 

c) (   ) 4 parágrafos 

d) (   ) N.D.A (nenhuma das alternativas) 

 

Questão 2 

O conflito do texto foi motivado pelo fato: 

a) (   ) Do desaparecimento de uma das folhas. 

b) (   ) De uma das folhas ter sido molhadas pela tinta preta. 

 

NOTA 1: Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos 
que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Essa diversidade de 
escrita e fala decorre de fatores geográficos, socioculturais, temporais e contextuais. 
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Questão 3 

A variação linguística deve ser considerada: 

a) (   ) um erro, porque representa um afastamento da norma culta padrão. 

b) (   ) um erro, porque apresenta a diversidade cultural e regional. 

c) (   ) um aspecto inevitável do uso da língua, que observa aspectos regionais, temporais e 

sociais. 

d) (   ) N.D.A (nenhuma das alternativas) 

 

 

Para responder as questões 4, 5, 6, 7 e 8, leia a tirinha acima, de Fernando Gonsales. 

Questão 4 

O humor da tira é construído a partir das diferenças de uso da língua portuguesa. No 1º 

quadrinho, o papagaio fala algumas palavras que causam estranhamento à mulher. Quais são? 

a) (   ) Bicicreta, cocrete,cardeneta               c) (   ) Nossa, bicicleta, cocrete 

b) (   ) Bicicleta, croquete, cardeneta            d) (   ) N.D.A (nenhuma das alternativas) 

 

Questão 5 

Como provavelmente a mulher diria essas palavras: 

a) (   ) bike, cocrete, caderneta                    c) (   ) bicicleta, croquete, caderneta 

b) (   ) bicicleta, croquete, cardeneta            d (   ) N.D.A (nenhuma das alternativas) 

 

Questão 6 

Como os papagaios aprendem a falar? 

a) (   ) imitando as pessoas com as quais convive                                 

b) (   ) com as pessoas que não convivem 

c) (   ) com seus pais 

d) (   ) N.D.A (nenhuma das alternativas) 
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Questão 7 

No 2º quadrinho, a mulher procura o comerciante para devolver o papagaio.  Qual é a provável 

relação entre o homem e o papagaio? 

a) (   ) ele deve ser o dono anterior                 c) (   ) ele deve ser um veterinário 

b) (   ) ele deve ser um fonoaudiólogo             d) (   ) N. D.A 

 

Questão 8 

A surpresa e a graça da tira estão na fala do comerciante. O que a fala dele revela? 

a) (   ) a fala do comerciante está de acordo com a norma padrão. 

b) (   ) a fala do comerciante está empregada de forma irônica 

c) (   ) a fala do comerciante revela que o papagaio aprendeu a falar com ele, pois ele   também 

emprega a língua de uma forma diferente da norma- padrão. 

d) (   ) N.D.A. (nenhuma das alternativas) 

 

NOTA 2: A norma-padrão é uma espécie de “lei” que orienta o uso da língua. Essa norma-
padrão é a que é registrada nos dicionários e nos livros de gramática. Ela é um modelo que 
orienta o usuário da língua, sempre que precisar usar o português de modo mais formal. 
 

Para responder as questões abaixo, leia a tirinha: 

 
  

 

Questão 9 

O humor da tira está relacionado à variedade linguística empregada pelo locutor em cada um dos 

quadrinhos e a falta de entendimento do seu locutário. Pode-se afirmar que: 

I - O locutor emprega em todos os quadrinhos a norma-padrão, formal.  

II - O estranhamento do locutário nos dois primeiros quadrinhos mostra que ele deve ter, 

provavelmente, pouca escolaridade e dificuldade de compreensão da norma- padrão. 

III - Nesse caso, a variedade linguística informal, seria a mais adequada. 

IV - O último quadrinho é marcado com expressões que demonstram intimidade com o 

interlocutor. 

Está correta a opção: 

a) (   ) Todos os itens                   c) (   ) Apenas o item IV 

b) (   ) Os tens II, III e IV               d) (   ) Apenas o item I 

Láctea, lacticinosa: que contém leite ou é feito à base de leite. 
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Questão 10 

Qual palavra no último quadrinho deu entendimento ao locutário? 

a) (   ) daqui               b) (   ) gororoba               c) (   ) agora               d) (   ) N.D.A 
 
 
 
NOTA 3:  
Locutor: aquele que fala (apresenta);  
Interlocutor: a pessoa que fala com a outra, participa da interação; Locutário: recebe a 

mensagem do locutor  
 

 

Questão 11 

Após a leitura do texto acima, continue a reescrita, fazendo as adequações necessárias: 
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Causo Mineiro 

Sábado passado, era sete de setembro, 

Estava eu na cozinha_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

GRAMÁTICA 

NOTA 1: 

Os substantivos também são flexionados em grau: normal, diminutivo e aumentativo. 
Exemplos: 
 

Grau normal Grau diminutivo Grau aumentativo 

casa casinha Casarão 

mesa mesinha Mesão 

 

Questão 1 
Ache o grau NORMAL dos seguintes substantivos diminutivos: 
 
a) Chuvisco                                                 (     ) vila 
b) cordel                                                      (     ) velho 
c) criançola                                                 (     ) corda 
d) vilarejo                                                    (     ) chuva 
e) velhote                                                   (     ) criança 
Questão 2 
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Ache o grau DIMINUTIVO para estes substantivos no grau normal. 
 
a) sono                                                        (     ) papelucho 
b) rua                                                           (     ) soneca 
c) gota                                                         (      ) fiapo 
d) fio                                                            (     ) gotícula 
e) papel                                                       (     ) ruela 
 
Questão 3 
 
Ache o grau NORMAL para estes substantivos no grau aumentativo. 
 
a) cabeçorra                                                  (     ) forno 
b) rapagão                                                     (     ) homem 
c) copázio                                                      (     ) cabeça 
d) homenzarrão                                             (     ) copo 
e) fornalha                                                     (     ) rapaz 
 
Questão 4  
 
Ache o grau AUMENTATIVO para estes substantivos no grau normal. 
 
a) nariz                                                              (     ) manzorra 
b) rico                                                                (     ) narigão 
c) fogo                                                               (     ) fogaréu 
d) poeta                                                             (     ) ricaço 
e) mão                                                               (     ) poetaço 
 

NOTA 2: 

Agora vem uma forma de se fazer o plural diferente do que estamos acostumados. Veja: 
 

Exemplos:     Normal = limão          Diminutivo = limãozinho 
                       Plural   = limões                                 limõe(s)zinhos  = limõezinhos  - Sem o S 

_______________________________________________________________________ 
 
Exemplos:    Normal  = anel;           Diminutivo = anelzinho 
                      Plural  =  anéis                                  anei (s) zinhos  = aneizinhos.  
 

 

Questão 5 
 
Faça o mesmo com os substantivos abaixo: 
 
a) pares_________________________________________________________________ 

b) jornal_________________________________________________________________ 

c) pão___________________________________________________________________ 

d) anzol_________________________________________________________________ 

 
NOTA 3: 
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Adjetivo- é a classe de palavra utilizada para caracterizar, qualificar o substantivo. Exemplos: 

feio, bonito, grande, pequeno, gordo, magro, vaidoso, orgulhoso e outros. 

Leia o texto e responda às questões abaixo. 

As luas de Luísa (1ªparte) 

          A Terra tem uma lua, Saturno tem vinte, mas Luísa, temperamental, imprevisível, criativa, 

brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente e absurda, tinha pelo menos umas trinta luas 

perto de si. Cada lua representava um estado de espírito diferente. A melhor lua iluminava as 

brincadeiras noturnas quando Luísa ficava acordada até tarde jogando ,brincando, pulando na 

cama, vendo TV, fazendo maluquices e olhando pro céu. Era quando a mãe chegava e dizia: 

“Pare com isso, amanhã você tem que acordar cedo”. O que já era suficiente para despertar a 

pior das luas: a do mau humor. Nesse momento ela batia o pé, chorava, xingava, e a mãe dizia 

apenas: “ Luísa, você é de lua!” E fechava a janela.(...) 

(FRATE, Diléia. Histórias para acordar. São Paulo: Companhia das letrinhas, 1996. p. 72. Editora 

Schwarcz Ltda). 

Questão 6 

Que adjetivos a autora usa para caracterizar a Luísa? 

a) (   ) chata- estudiosa- alegre- vaidosa- bonita 

b) (   ) temperamental- imprevisível- criativa- brincalhona- chorona- risonha- generosa- carente- 

absurda 

Questão 7 

Luísa é um substantivo: 

a) (   ) composto                     b) (   ) coletivo                          c) (   ) próprio 

Questão 8 

Leia o classificado a seguir. 

Vende-se 

Apto. Novo, desocupado, 

2 quartos, 3°andar, ampla área 

de lazer, ótima localização. 

Tel.: (43)4120-5081 

 
Em classificados geralmente são empregados adjetivos. Assinale a alternativa em que apareça 
APENAS adjetivos. 
 

a) (   ) novo- desocupado- ampla- ótima 

b) (   ) quartos- andar- área- localização   
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Questão 9 
Transforme os substantivos destacados em adjetivos, conforme o modelo. Observe que terminam 
em OSO. 
 

Exemplo: Quem tem CARINHO é: carinhoso 
 

a) Quem tem BONDADE é:____________________________ 

b) Quem tem VAIDADE é:_____________________________ 

c) Quem tem AMOR é:_______________________________ 

d) Quem tem MEDO é:_______________________________ 

 

Questão 10 
 
Complete com os adjetivos do quadro 
 

animada- pequeno- azul- saboroso 
 

a) Minha mãe fez um bolo_____________________. 

b) O__________________menino brincava com seu pião. 

c) Dei um vestido________________para minha tia. 

d) A torcida_____________________conquistou um belo título. 

 

NOTA 4: 

M antes de P e B  

As regras ortográficas da língua portuguesa definem o uso da consoante m antes das 

consoantes p e b para a criação dos sons am, em, im, om, um.  

Exemplos: ampola, símbolo, amparo, samba. 

Questão 11 
 
Assinale a alternativa em que as palavras NÃO estão escritas corretamente: 
 

a) (    ) príncipe- ontem- impossível-antes  

b) (    ) impressão- instante- anterior- emboscada 

c) (    ) ambulância- empresa- dezembro- parente 

d) (    ) bênção- montanha- comtato- enbrião 

 

 

NOTA 5: 

Terminações AM /ÃO em verbos 
 

         # Note que quando a palavra indica ação passada ou presente, termina com AM.  
                   Exemplos:             Elas foram passear no parque. (passado) 
                                                  Elas passeiam no parque. (presente) 
 

          # E quando ela indica ação futura, termina com ÃO. 
                    Exemplos: Elas irão passear no parque. ( futuro) 
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Questão 12 

 
Complete as frases abaixo com palavras que terminam em AM ou ÃO.  
 
a) Os candidatos se _________ ao palco demonstrando muito nervosismo. (apresentar) 

b) Os meninos _________ atrasados amanhã. (chegar) 

c) Catarina e Verusca _________ amanhã para o passeio na floresta. (sair) 

d) Matheus e Kauan _________ poucos peixes ontem. (pescar) 

e) Os pássaros _________ todo dia na minha janela. (cantar) 

f) Porque as crianças não _________ a panqueca? (comer) 

 
NOTA 6: 
 

Uso do x/ch 
 
        * O x é utilizado nas seguintes situações: 
 
      a) Geralmente, depois dos ditongos (encontro de vogais): caixa, deixa,  peixe. 
      b) Depois da sílaba -me: mexer, mexido, mexicano. 
      c) Palavras com origem indígena ou africana: xará, xavante, xingar. 
      d) 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. 

 
 
Questão 13 
Leia atentamente o poema de Cecília Meireles a seguir e preencha as lacunas com x ou ch. 

Depois, responda às questões 14 e 15:  

 

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 chove 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 
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Questão 14 
 
Nas alternativas abaixo há palavras que se escrevem com x, exceto em:  
  
a) me__erica,         me__ido 

b) me___inha,        ma___ado 

c) cai___ote,          en__ame 

d) __ingar,             me__ilhão 

 
 
Questão 15 
 
Nas alternativas abaixo há palavras que se escrevem com ch, exceto em: 
 
a) ma__ado,       ___ácara 

b) a__ou,            in__ada 

c) ma__ucado,   ___u____uzinho 

d) en__ada,        co__o 

 

         
TEORIA DA MATEMÁTICA 

POTENCIAÇÃO 

Vamos calcular quantas chaves estão guardadas no armário ao lado? 

  

Observe: 

 ✓ o armário tem cinco gavetas;  

✓ em cada gaveta há cinco caixas;  

✓ em cada caixa há cinco chaveiros; 

 ✓ cada chaveiro tem cinco chaves.  

 

Para responder a essa pergunta devemos efetuar uma 

multiplicação de fatores iguais: 
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Estão guardadas no armário 625 chaves. 

 

 

Outros exemplos: 

a) 7²= 7x7=49 

b) 4³= 4x4x4=64 

c) 54= 5x5x5x5=625 

d) 25= 2x2x2x2x2=32 

 

Quadrados, Cubos e Potenciações 

As potências com expoente 2 e com expoente 3 recebem nomes especiais. 

O expoente 2 é chamado de quadrado 

 

• 72 será lido como sete ao quadrado ou o quadrado de sete;  

• 132 será lido como treze ao quadrado ou o quadrado de treze, e assim por diante. 

 

O expoente 3 é chamado de cubo 

• 53 lê-se: cinco elevado ao cubo ou o cubo de cinco;  

• 83 lê-se: oito elevado ao cubo ou o cubo de oito. 

 

O expoente 4 é chamado de quarta potência. 
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• 94 lê-se: nove elevado a quatro ou nove elevado à quarta potência;  

• 154 lê-se: quinze elevado a quatro ou quinze à quarta potência. 

 

O expoente 5 é chamado de quinta potência. 

 45 lê-se: quatro elevado a cinco ou quatro elevando à quinta potência; 

 165 lê-se: dezesseis elevado a cinco ou dezesseis elevado à quinta potência. 

 

Algumas observações sobre potência: 

  Primeiro: toda potência cujo o expoente for 0 resulta em 1. Veja: 2⁰ = 1, 14⁰ = 1. 

  Segundo: toda potência cuja base for 1 resulta em 1. Veja: 1⁸=1, 1³⁴= 1. 

  Terceiro: toda potência cuja base for 0 resulta em 0. Veja: 0¹³=0. 

 

EXERCÍCIOS 

1.  Em 7² = 49, responda: 

a) Qual é a base? 

b) Qual é o expoente? 

c) Qual é a potência? 

 

2. Escreva na forma de potência: 

a) 4x4x4=     b) 5x5 

c) 9x9x9x9x9=     d) 7x7x7x7 

e) 2x2x2x2x2x2x2=    f) cxcxcxcxc= 

 

3. Calcule as potências: 

a) 3² =  b) 6³ = c) 30 = d) 67⁰ = 
e) 10² = f) 30² = g) 11 =  h) 15² = 
i) 10 = j) 02  = k) 100³ = l) 11² = 
m) 1⁵ = n) 300² = o) 10³ = 

 
p) 17² = 
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4. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. 

Quantas maçãs existem no sítio? 

 

(a) 144   (b) 1224   (c) 1564  (d) 1728 

 

5.  Em uma sala tem 7 caixas. Cada caixa tem 7 chaveiros e em cada chaveiro 7 chaves. 

Quantas chaves tem na sala? 

 

(a) 27  (b) 21    (c) 127   (d) 343 

 

6. Em uma garagem tem 4 carros, cada carro tem 4 rodas, cada roda em tem 4 parafusos. 

Quantos parafusos tem nesta garagem? 

 

(a) 12    (b) 64    (c) 32   (d) 60 

 

RAIZ QUADRADA 
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4) Obtenha a resposta: 

 



18 
 

GEOMETRIA 

Medidas de Tempo 

Para medir o tempo durante o dia, utilizamos o relógio, que pode ser de ponteiros ou digital. Em 

geral, os relógios marcam as horas, os minutos e os segundos, sendo que: 

 

● Um dia tem 24h. (1dia = 24h) 

● Uma hora tem 60 minutos. (1h = 60min) 

● Um minuto tem 60 segundos. (1min = 60s) 

 

Veja a seguir a hora indicada nós relógios: 

 

Relógio de ponteiros 

 
3h25min15s ou 15h25min15s 

Relógio digital 

 
21h10min28s 

O relógio de ponteiros acima pode estar indicando dois horários, ou seja, 
3h25min15s se for antes das 12h do dia ou 15h25min15s se for após às 12 h do 
dia. Contudo, é comum nos referirmos ao horário de 15h25min15s como 
3h25min15s da tarde. 

 

Atividades 

1) Associe os relógios que apresentam o mesmo horário. Para isso, escreva a letra e o símbolo 

romano correspondentes. 

 

2) Faça desenhos de quatro relógios de ponteiros representando os horários abaixo: 
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3) Em uma fábrica, certa máquina, quando regulada, produz 5 peças a cada 20s. Porém, essa 

mesma máquina, quando desregulada, produz 5 peças a cada 30s. 

a) Quando regulada, quantas peças a máquina produz em: 

● 1 min? 

● 1h? 

● 3h15min? 

 

b) Estando desregulada, a máquina produz quantas peças em 10min de funcionamento? 

 

c) Em 4h de funcionamento, quantas peças a mais a máquina regulada produz se comparada 

com quando está desregulada? 

4)  Alguns relógios de pêndulo emitem, nas horas exatas, o número de badaladas (sinal sonoro) 

equivalente à hora marcada, ou seja, às 11h, por exemplo, o relógio emite 11 badaladas. 

       Para resolver essa atividade, considere que o relógio não diferencia os horários antes e após 

às 12h. Assim, à 1h quanto às 13h ele emitirá 1 badalada. 

a) Quantas badalada esse relógio emitirá das 8h30min às 16h43min de um mesmo dia? 

b) Durante um dia, isto é, 24h, quantas badalada esse relógio emitirá? 

 

5) No dia 19 de junho de 2011 foi realizada a XVII Maratona Internacional de São Paulo. Na 

tabela está apresentando o tempo gasto pelos 5 primeiros colocados da prova masculina. 

 Maratona Internacional de São Paulo 
Colocação Nome País Tempo 

1º Davi Kemboi Kiyeng Quênia 2h11min53s 
2º Haylu Abebe Dagaga Etiópia 2h13min 12s 

3º Musenduki Mohamedi Ikoki Tanzânia 2h18min43s 
4º Laelson da Silva Santana Brasil 2h20min15s 

5º Jair José da Silva Brasil 2h21min 
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a) Quais atletas completaram a prova antes de 2h20min? 

b) Qual dos atletas era da Tanzânia? Que tempo ele obteve na prova? 

c) Quanto tempo após Laelson chegou o 5⁰ colocado? 

d) Sabendo que o 6⁰ colocado, o brasileiro Marcos Alexandre Elias, chegou 88s após o 4⁰ 

colocado, qual o tempo que ele obteve na prova?  

 

6) Joana chegou ao consultório de seu dentista 15 minutos antes do horário marcado. Se o 
relógio da recepção marcava 9h35min, qual era o horário do compromisso de Joana? 

7) A mãe de Maria começou a fazer o jantar às 18h e 45min. Se o tempo do preparo dos pratos é 

de uma hora e meia, que horas o jantar estará pronto? 

8) A duração de um jogo de futebol é de 90 min. Esse valor corresponde a quantas horas? 

 

9) 1500 segundos correspondem a quantos minutos?  

 

10) Um aluno começou uma prova às 7h 30min 20s e terminou às 9h 40min 10s. Quanto tempo 
esse aluno demorou para fazer a prova? 

 

11) Segundo uma pesquisa, os estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos, passam em média 
190 minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês (30dias), 
quantos dias aproximadamente um estudante passa na internet? 

 

Medidas de Temperatura 

Para medir a temperatura do corpo humano, usamos o termômetro. 

Quando estamos bem de saúde, a temperatura considerada normal, varia de 36° C a 37 Cº. 

 

Por que a mãe de Pedro disse que ele estava com febre? 

Resposta: _______________________________  



21 
 

 

Exercícios 

1. Veja o gráfico abaixo: 

 

a) Analisando a imagem do site Observatório do Clima daria para afirmar qual ano foi o mais 

quente em Brasília? Como você fez para saber? 

 

b) Olhando para o gráfico, qual o ano em que a temperatura atingiu a sua menor marca? 

Quanto subiu a temperatura da menor marca para a maior? 

 

2. Analise a tabela abaixo: 

 
Segundo o site ClimaTempo, de onde essa tabela foi retirada, o mês de junho de 2016 foi o mais 

frio e o mais chuvoso dos últimos anos. Você concorda com esta afirmação? 
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3. Analise a imagem abaixo e, em seguida, responda as questões:  

 

 
a. Você conhece este tipo de imagem? 

b. Se sim, onde você viu uma imagem parecida ou igual a esta?  

c. Que informações você acha que ela nos apresenta? Liste-as:  

d. Essas informações podem ser úteis aos moradores dos estados? Se sim, de que forma?  

 

4. Observe bem a imagem do exercício 3. Nela há previsões mínima e máxima da temperatura 

nos estados e, a partir delas, responda as questões abaixo:  

 

a. Em qual estado a temperatura está mais alta e qual é essa temperatura?  

b. Em qual estado está mais frio? Qual é a temperatura prevista?  

c. Qual foi a temperatura máxima do estado em que você mora? E a mínima?  

d. Em Brasília, a temperatura máxima prevista é de 26º e a mínima é de 18º. Qual foi a variação 

de temperatura deste dia? 

 

CIÊNCIAS 

Unidade 4 Crosta Terrestre – páginas 82 à 99 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 
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Crosta Terrestre 

A crosta terrestre é a camada mais externa e mais fina da Terra. Corresponde a cerca de 1% 
do Planeta e estende-se a, no máximo, 80 quilômetros de profundidade. Ela é dividida em: 
Crosta oceânica: formada por basalto. 
Crosta continental: composta por granito. 

A formação da crosta terrestre ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos no Pré-Cambriano. Nesse 
tempo geológico ocorreu o resfriamento do magma, resultando na cristalização de minerais e a 
transformação molecular das rochas, classificadas como magmáticas e metamórficas. 

Estrutura da crosta terrestre 

As pesquisas detalham as peculiaridades da 
crosta terrestre são recentes na comparação 
com o conhecimento das demais camadas do 
Planeta. Os geólogos acreditavam até por volta 
de 1900 que a crosta limitava-se à litosfera e, 
abaixo havia o manto envolvendo o núcleo. 

Foi em 1909 que o geofísico, sismólogo e 
meteorologista croata AndrijaMohorovicic (1857 - 
1936) que chegou à conclusão da existência de 
diferença entre o manto e a crosta terrestre. O 
cientista observou que havia mudança na velocidade sísmica entre a crosta e o manto. 

Esse fenômeno de transição foi denominado descontinuidade Mohorovicic ou simplesmente 
Moho, marcando o limite entre o manto e a crosta da Terra. 

Crosta Oceânica 
A crosta oceânica recobre 60% da superfície do Planeta e tem pelo menos 180 milhões de anos. 
É a mais jovem as camadas da Terra. 

A sua espessura não ultrapassa 20 quilômetros em direção ao núcleo, sendo formada, 
principalmente por basalto. 

Crosta Continental 

A crosta continental é formada principalmente por granito, a crosta continental tem pelo menos 2 
bilhões de anos e recobre 40% da superfície terrestre. Sua espessura chega a pelo menos 50 
quilômetros em direção ao núcleo. 

A crosta continental corresponde 0,4% da massa terrestre e permanece em expansão. Além do 
granito, é composta por quartzo, urânio, calcário e potássio. 

Litosfera 

As demais camadas da Terra são o manto, núcleo 
externo e núcleo interno. As camadas de nosso 
Planeta permanecem em constante interligação. 
Assim, a crosta terrestre e a parte superior do manto 
formam a litosfera, cuja profundidade varia conforme 
a localização: na parte continental ou oceânica. 

Da mesma forma que ocorre com a profundidade, a 
temperatura entre as camadas também varia à 

https://www.todamateria.com.br/litosfera/
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medida em que se aproxima do núcleo. 

Placas Tectônicas 

 

É importante destacar que crosta 
terrestre não é o mesmo 
que placas tectônicas. Existem 12 
placas tectônicas na formação 
continental atual da Terra. 

As placas flutuam sobre o magma 
pastoso e pelo formato geoide do 
Planeta, se encontram muitas 
vezes. O deslocamento resulta das 
forças que provêm do núcleo 
terrestre. 

Ao início desse movimento, na Era Mesozoica, havia menos placas. Foi a constante flutuação que 
influenciou e determinou as alterações no relevo atual da Terra ao longo de milhares de anos. 

As bordas das placas tectônicas permanecem em movimentação constante, o que influencia 
diretamente em sua modificação. 

Manto Terrestre 

 

O manto terrestre formou-se há 
pelo menos 3,8 bilhões de anos e 
é composto, principalmente, por 
rochas e minerais ricos em ferro e 
magnésio. Essa é a camada mais 
espessa de nosso Planeta, com 
espessura aproximada de 2,9 mil 
quilômetros.É dividido em manto 
superior e manto inferior. O manto 
superior vem logo abaixo da crosta 
terrestre e permanece a 
temperaturas médias de 100º C. 
Já no manto inferior, a temperatura pode superar 2000º C.A diferença de entre as duas 
subcamadas está na consistência das rochas, que é medida por meio de ondas sísmicas. 

 

Núcleo 

 

O núcleo é a camada mais profunda da 
Terra. Pelo menos 80% do núcleo é 
composto por ferro e níquel. É dividido em 
duas subcamadas, o núcleo inferior e o 
núcleo exterior. Nesse local, a temperatura 
atinge até 6000º C. 

 

https://www.todamateria.com.br/placas-tectonicas/
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Responda as questões abaixo: 

1) Quais são as camadas da Terra? 

2) O que é crosta terrestre? 

3) O que são crosta continental e oceânica? 

4) Explique de que forma ocorreu a formação da crosta terrestre. 

5) Quais características apresentam a crosta oceânica, a continental e a litosfera?  

6) Quais características apresenta o núcleo terrestre? 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões abaixo.  

Tipos de rochas: 

As rochas são formadas por um conjunto de minerais. Nelas podemos encontrar vidro, sal, 
dentre outros. 

As rochas simples são formadas por um único tipo de mineral, como o mármore. As rochas 
compostas possuem mais de um mineral, como o granito. 

Para classificarmos as rochas, podemos dividi-las em três diferentes grupos: rochas 
sedimentares, rochas magmáticas e rochas metamórficas. 

No interior da Terra encontramos uma camada chamada magma, que é uma rocha muito 
quente, derretida em razão da alta temperatura lá existente. Esse magma são as lavas que 
podemos ver saindo dos vulcões. Quando o magma chega à superfície terrestre em forma 
de lava, acontece seu resfriamento, formando assim as rochas magmáticas. O granito e o 
basalto são tipos de rochas magmáticas. 

  
Mármore branco 

As rochas sedimentares são formadas por sedimentos de areia, argila e cascalho que se 
locomovem com as águas das chuvas e através dos ventos ou pelo calor do sol. Esses 
fragmentos de outras pedras, pequenos pedacinhos, caem nas águas dos rios e dos mares, se 
alojam e o acúmulo dos mesmos forma as rochas sedimentares. 

Essas rochas são muito interessantes, pois trazem em si partes dos fósseis ou resto dos 
mesmos, ficando com aparência de obras de arte. Isso acontece porque no fundo dos rios e 
oceanos existe vida, plantas e animais que são cobertos com os fragmentos que vêm de fora e 
com o tempo formam as rochas sobre os mesmos. Essas rochas são usadas na fabricação de 
telhas, tijolos, artigos e peças de arte, como vasos de cerâmica e porcelanas. 
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Os fósseis são restos de animais ou plantas que ficaram 
presos nas rochas e que não foram destruídos devido à proteção 
das mesmas. Dessa forma, as bactérias decompositoras não 
conseguem atingir os mesmos para se alimentarem e destruí-los, o 
que mantém a preservação dos mesmos nas rochas como se 
tivessem sido esculpidos ou desenhados. 

 Granito 

As rochas metamórficas são formadas por outros tipos de rocha (magmáticas e 
sedimentares), que se modificam com o tempo. Essa modificação acontece quando elas 
entram nas camadas profundas da Terra e, devido ao calor existente, sofrem alterações ou ainda, 
porque estavam embaixo de outras rochas mais pesadas que ajudaram na sua modificação. 

O solo: 
O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados 
minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais...e...plantas. 
 
Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve 
de fonte de nutrientes para as plantas, e a sua composição interfere diretamente na produção 
agrícola. 
 
Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, a incidência solar, a 
rocha que originou o solo, matéria orgânica, cobertura vegetal, etc. O solo pode ser classificado 
em arenoso, argiloso, humoso e calcário. 
 
Solo arenoso: possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a 
água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente ele é pobre 
em nutrientes. 
 
Solo argiloso: é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando 
grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola. 
 
Solo humoso: chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo de solo é bastante fértil, pois 
contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito 
adequado para a realização da atividade agrícola. 
 
Solo calcário: com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua 
composição, o solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico de regiões 
desérticas. 

 A composição do solo interfere na agricultura 



27 
 

Portanto, as características do solo influenciam diretamente na prática da agricultura e no 
desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar. Porém, é importante destacar que 
técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo, através da introdução de nutrientes. 
 
Outro aspecto que deve ser pontuado é a poluição do solo, que é causada principalmente pelo 
lixo despejado em lugares inadequados e pelos agrotóxicos utilizados nas plantações. 

Formas de degradação do solo: 

O processo de degradação do solo apresenta-se sob variados aspectos e proporciona perda de 

produtividade e impactos na dinâmica socioambiental. 

O processo de degradação do solo pode ocorrer de várias maneiras diferentes, geralmente 

resultantes de seu mau uso e conservação por parte das atividades humanas. A ocorrência 

dessas situações pode estar associada ao esgotamento de nutrientes ou à remoção da 

vegetação, entre outros inúmeros fatores. As principais formas de degradação do solo, isto é, os 

tipos com que esse problema se apresenta, são: 

1. Desertificação 

A desertificação consiste no processo de degradação e esgotamento dos solos que ocorre em 

regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde a pluviosidade não é maior do que 1400mm 

anuais e, portanto, a evaporação é maior do que a infiltração. A desertificação recebe esse nome 

porque provoca uma mudança da paisagem para algo próximo à paisagem de um deserto, 

embora não necessariamente a área formada possa ser considerada como tal. 

Embora esse problema apresente algumas causas naturais, como o clima e a predisposição para 

a sua ocorrência, os seus principais determinantes estão associados às práticas antrópicas, tais 

como o desmatamento, as queimadas, o uso intensivo do solo pela agropecuária, mineração, 

irrigação incorreta, entre outros. 

2. Arenização 

A arenização é, muitas vezes, confundida com a desertificação, mas se trata de fenômenos 

diferentes. A arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência 

arenosa em regiões que, diferentemente das áreas que se desertificam, apresentam climas mais 

úmidos e com maiores volumes de chuva, onde a infiltração e o escoamento da água são 

superiores aos índices de evaporação.As causas para o processo de arenização estão, 

sobretudo, relacionadas com a remoção da vegetação, que protege e firma os solos. Assim, as 

chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo os seus nutrientes em um processo 

que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da pecuária. No 

Brasil, esse processo é bastante comum na região Sul. 

3. Processos erosivos 

A erosão é um dos mais conhecidos tipos de degradação do solos. Trata-se de um processo 

natural que pode ser intensificado pelas práticas humanas e que consiste no desgaste dos solos 

e das rochas com posterior transporte e deposição do material sedimentar que é produzido.Os 

processos erosivos, além de alterarem a forma do relevo formando crateras que podem ocupar 

grandes áreas, também são responsáveis pela retirada de nutrientes dos solos. Em alguns casos, 

a lavagem excessiva da camada superficial pela água das chuvas – processo chamado 

de lixiviação ou erosão laminar – torna os solos mais ácidos ou improdutivos. Além disso, as 

erosões também estão associadas a problemas de movimentação de massas e desabamento de 

encostas. 

 

https://escolakids.uol.com.br/poluicao-do-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/desertificacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/desertificacao-no-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
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4. Salinização 

A salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes, a ponto de afetar a 

produtividade dos solos de uma determinada região. Esses sais minerais apresentam-se na forma 

de íons, tais como o Na+ e o Cl-, sendo mais comuns em áreas de clima árido e semiárido, onde 

as taxas de evaporação são muito acentuadas. Resumidamente, a ocorrência da salinização está 

relacionada com a prática da irrigação que se utiliza de água com elevado teor de sais 

(lembrando que os sais minerais estão sempre presentes na água, a exemplo do potássio e 

muitos outros). Assim, com a evaporação da água, os sais acumulam-se no solo e aumentam a 

sua salinidade. Outras causas possíveis para a salinização são a elevação acentuada do nível 

freático e a evaporação de águas salgadas ou salobras acumuladas de mares, lagos e oceanos. 

 

5. Laterização 

A laterização consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, alterando a composição e a 

aparência dos solos. Esse processo é resultante, principalmente, da alteração da camada 

superficial pelo intemperismo químico associado à sua lavagem exaustiva pela lixiviação.O 

processo de laterização é mais comum em áreas úmidas e quentes de climas tropicais e pode ser 

intensificado por queimadas e desmatamentos, pois a vegetação ajuda a proteger os solos do 

elevado desgaste proporcionado pela água das chuvas. Apesar de ser importante para a 

formação dos latossolos, a laterização pode ser considerada um problema de degradação 

ambiental, pois dificulta a penetração de raízes e diminui a fertilidade. 

6. Poluição direta e contaminação 

A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, 

tornando-os, muitas vezes, inférteis. Trata-se de um problema eminentemente antrópico e 

causado pelo uso excessivo de agrotóxicos, defensivos e fertilizantes na agricultura e também 

pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em 

cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação de chorume.Além de tornar os solos 

improdutivos e afetar a qualidade de vida da população que vive sobre eles, esse tipo de 

contaminação pode afetar o lençol freático, a vegetação de uma determinada localidade e até a 

fauna, prejudicamento o funcionamento dos ecossistemas. Para isso, é preciso haver uma maior 

conscientização social e a adoção de medidas de diminuição da poluição dos solos e de seus 

recursos naturais. 

 
A degradação dos solos torna-os improdutivos e prejudica as atividades humanas e 

naturais 

Responda as questões: 

1) É comum na agricultura a adição de húmus a um solo pouco produtivo, uma vez que esse 

composto traz muitos benefícios, tais como: retém a umidade do solo por mais tempo, funciona 

como reservatório fixo de nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de 

impedir a compactação de solos argilosos e promover a agregação de solos arenosos. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/salinizacao-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao-solo.htm
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O húmus é um componente do solo e é formado a partir da: 

A) decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. 

B) fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas. 

C) mistura da água de chuva com os minerais provenientes da rocha. 

D) transformação dos minerais primários em minerais secundários. 

 

2) Na parte de cima da crosta terrestre encontra-se o(a): 

A) manto.       B) núcleo.       C) rocha-mãe.       D) solo. 

 

3) Relacione os tipos de solo às suas características. 

 ( 1 ) Solo arenoso.     ( 2 ) Solo argiloso.        ( 3 ) Solo humífero 

 

(     ) Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água (permeável). 

(     ) Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das plantas (muito 

permeável). 

(     ) Contém muita argila, é úmido e barrento ( pouco permeável). 

A relação correta de cima para baixo é: 

A) 3, 1, 2          B) 2, 3, 1          C) 1, 2, 3          D) 3, 2, 1 

 

4) Observe com atenção o esquema abaixo: 

A) Qual das camadas apareceu como consequência da ação dos 

ventos, chuva e variações de temperatura? Como é conhecida? 

B) Se você tivesse de ordenar as camadas, da mais antiga para 

a de formação mais recente, qual seria a sequência? 

C) Como se chamam as camadas B e C 

 

 

 

5) Observando a foto a seguir e pensando sobre como são os solos das cidades, pode-se afirmar 

que as enchentes ocorrem principalmente devido: 

 

A) Ao solo das cidades serem argilosos.  

B) À retirada da cobertura vegetal. 

C) Aos rios estarem sempre cheios. 

D) À impermeabilização do solo. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-75jExHU7LGQ/V_xG2tdLQ9I/AAAAAAAADeg/GXFExPwRb-Qy6rly-3XN2ilIuq16Yxn1ACK4B/s1600/capture-20161010-225559.png
https://4.bp.blogspot.com/-LP6IQv-5noY/VGJgohw-d_I/AAAAAAAABXc/8HyH2ML3_Rc/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.pngmop.png
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6) As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de plantas e animais. 

Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presente nesses locais, é esperado que os solos 

destas florestas tenham grande quantidade de: 

A) Húmus.          B) Argila.          C) Areia.          D) Cascalho. 

 

7) Considerando o que você aprendeu sobre solo, escolha qual alternativa a seguir é a verdadeira: 

A) Solos arenosos são os mais ricos em húmus. 

B) Os nutrientes presentes nos solos húmicos favorecem o bom desenvolvimento das plantas. 

C) Os solos argilosos são os que contêm maior quantidade de nutrientes para as plantas. 

D) Nos solos argilosos a água penetra rapidamente. 

 

8) O homem colabora para a destruição do solo quando: 

A) planta árvores. 

B) irriga suas plantações. 

C) semeia trigo e cereais semelhantes. 

D) derruba florestas. 

 

9) Sobre os problemas causados pela degradação do solo, marque a alternativa INCORRETA. 

A) Esgotamento dos solos. 

B) Erosão. 

C) Degradação por Contaminação. 

D) Alta fertilidade no solo. 

 

10) (Vunesp) Denomina-se erosão a degradação e decomposição das rochas e as modificações 

provocadas pelas variações de temperatura, ação da água e do vento, seu transporte e 

deposição. Este processo também pode ser induzido ou acelerado pela ação humana. Assinale a 

alternativa que contém, corretamente, um tipo de erosão e respectiva técnica de controle.  

a) Eólica/calagem.  

b) Laminar/terraceamento.  

c) Pluvial/assoreamento.  

d) Glacial/gabiões.  

 

11) Para classificarmos as rochas, podemos dividi-las em três diferentes grupos: rochas 

sedimentares, rochas magmáticas e rochas metamórficas. Descreva cada um deles. 

12) Qual é a definição de solo e quais são suas características? 



31 
 

HISTÓRIA 

TEMA: ANTIGUIDADE ORIENTAL 

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

Fenícios 

Os fenícios localizavam-se na porção norte da 

Palestina, onde hoje se encontra o Líbano. 

Cultivavam cereais, videiras e oliveiras, e 

praticavam outras atividades como a pesca e o 

artesanato. 

Ao longo da faixa litorânea por eles ocupada 

surgiram diversas cidades-estados, como Arad, 

Biblos, Tiro, Sídon e Ugarit.  

A expansão das atividades comerciais levou os fenícios a controlar a navegação no Mediterrâneo, 

onde fundaram diversas colônias e feitorias.  

A astronomia foi um campo desenvolvido em função das técnicas de navegação necessárias à 

prática comercial. Cabe, destacar, entretanto, sua mais importante contribuição para a cultura 

ocidental: a invenção do alfabeto fonético com 22 letras, matriz de nossa escrita atual. 

 

Hebreus 

Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. 
Antepassados do povo judeu, os hebreus têm uma 
história marcada por migrações e pelo monoteísmo 
(crença em um único deus). A fonte principal de sua 
história é a Bíblia.  

Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da 
nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar 
para Canaã, atual Palestina, onde hoje está o Estado de 
Israel.  

Aproximadamente em 1700 a C os hebreus foram para 
o Egito, onde viveram em 300 e 400 anos, e acabaram 
transformados em escravos. Sob a liderança de Moisés, voltam a Canaã. Na história judaica, 
esse retorno é chamado de êxodo e aconteceu entre 1300 e 1250 a.C. 

Em 70 d.C., a Palestina era uma província do Império Romano; após muitas rebeliões foram 
expulsos Palestina e dispersos pelo mundo, acontecimento conhecido como diáspora. 

Praticavam a agricultura, o pastoreio, o artesanato e o comércio. Divididos em tribos dirigidas 
pelos chefes de família (patriarcas), que acumulam as funções de sacerdote, juiz e chefe militar.     
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Os hebreus eram monoteístas. A religião judaica é chamada de judaísmo, e foi usada de base 
para o islamismo e cristianismo. 

Os judeus comemoram a Páscoa (festejam a saída dos hebreus do cativeiro no Egito), o 
Pentecostes e os Tabernáculos. 

Persas 

A Pérsia se localizava ao Leste da Mesopotâmia, hoje Irã. 

Os persas caracterizam-se pelo expansionismo. Dentre as suas conquistas, 
destacamos: a Babilônia, o Egito, os Reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e 
as Regiões gregas da Ásia Menor. 

Todos os povos conquistados tinham de pagar o imposto, mas não eram obrigados a deixar de 
lado os seus costumes ou a sua língua. 

Quem deu início ao Império Persa foi Ciro, o Grande (560 a.C – 529 a.C). Porém, o 
desenvolvimento da civilização se deve, principalmente a Dario, o Grande. 

Este foi o responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era 
manter a hegemonia dos povos conquistados. 

Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos. 

A construção da estrada Real propiciou o desenvolvimento do comércio. Nesta altura, foi criada a 
moeda designada por dárico.  

https://www.educabras.com/enem/materia/historia/historia_geral/aulas/civilizacoes_da_antiguidade_oriental 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fenicios.htm 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/hebreus/index.php 

https://www.todamateria.com.br/persas/ 

 

Atividades 
 

1) Faça uma ficha sobre os fenícios: 
 

a) Onde viviam? 

b) O que faziam para sobreviver? 

c) O alfabeto fenício surgiu para facilitar as atividades comerciais entre os povos antigos. 

Decifre a frase escrita com os códigos do alfabeto fenício:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.educabras.com/enem/materia/historia/historia_geral/aulas/civilizacoes_da_antiguidade_oriental
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fenicios.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/hebreus/index.php
https://www.todamateria.com.br/persas/
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2) Sobre os hebreus responda: 
 

a) Eram monoteístas, o que isto significa? 
 

b) Qual o livro mais lido do mundo, onde encontramos a história dos hebreus? 
 

c) Qual festa dos judeus nós também comemoramos?  
 
 

3)   Observe o mapa do Império Persa e responda: 
 

 
 

                                                                                                     
a) Os persas foram grandes conquistadores do mundo Antigo. Cite algumas regiões 

conquistada por eles? 
 
 

b) Para facilitar a locomoção em seu vasto Império, Dario, mandou construir a Estrada Real, 
com 2.699 Km. Escreva o nome das cidades que ligavam a estrada. 
 

 
TEMA CHINA ANTIGA 

 
Guerreiros de Terracota (Imagem disponível em: http://www.chinalinktrading.com/blog/guerreiros-de-terracota/) 
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Formação dos reinos feudais e as funções dos reis e nobres 

Em decorrência das invasões sofridas, a China foi dividida em reinos feudais independentes no 

período compreendido entre os séculos III e IV. Nesse tipo de reino, o rei desempenhava a 

função de chefe religioso e cabia aos nobres a responsabilidade de defender o território contra as 

invasões estrangeiras. 

Dinastias chinesas 

Após um período de luta entre os principados, quando os nobres já se encontravam mais fortes 

do que o rei, houve o surgimento das primeiras dinastias chinesas. A primeira delas foi a Sui, que 

no ano de 580 conseguiu unificar os reinos. No ano de 618, essa dinastia foi substituída pela 

Tang, que teve como característica principal a contribuição significativa no desenvolvimento 

cultural do povo chinês.  

A dinastia Tang entrou em declínio após ser derrotada pelos árabes, no ano de 751, sendo 

substituída, em 907, pela dinastia Sung. Esta última elevou o crescimento econômico e estimulou 

o desenvolvimento da cultura. Foi também durante essa dinastia que a pólvora foi inventada.    

O período da fragmentação política 

Entre os anos de 907 e 960, a história da China foi marcada pela fragmentação política. Essa 

época ficou conhecida como o Período das Cinco Dinastias e Dez Reinos. Nessa fase, a China se 

transformou num conjunto de vários estados independentes. 

Domínio mongol 

No período compreendido entre os anos de 1211 e 1215, os mongóis invadiram a China e deram 

início ao seu império, que passou a ser dividido em 12 províncias. Contudo, eles deram 

continuidade ao desenvolvimento alcançado pelo reino anterior.  

Em 1368, a dinastia mongol foi derrubada pela resistência interna, e, essa, assumiu o poder com 

o nome de dinastia Ming. Durante esse período, foi realizada uma política que expandiu o 

território chinês para a Manchúria, Indochina e Mongólia. Entretanto, esse reinado começou a cair 

com a chegada dos europeus, em 1516, e teve seu fim definitivo no ano de 1644, após a invasão 

Manchu.  

Religião e cultura da China Antiga 

Quando estudamos a China, não podemos deixar de estudar outros dois pontos importantes. O 

primeiro deles é o Budismo, que teve forte influência nas manifestações artísticas chinesas como 

a literatura, a pintura e a escultura. O segundo é a Grande Muralha da China, que foi levantada, 

antes do século III a.C., com o propósito de defender os principados contra as invasões de seus 

inimigos. Foi reconstruída entre os séculos XV e XVI, cruzando o país de leste a oeste. 

Informações, dados e curiosidades históricas: 

Um dos mais importantes filósofos da China Antiga foi Confúcio (criador do Confucionismo). Ele 

defendia a ideia de que a natureza humana é boa, porém, é corrompida pelo uso indevido do 

poder. Este pensamento foi muito utilizado para explicar o período de fragmentação política, 

vivido pela China no século X. 
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O taoísmo, espécie de tradição filosófica e religiosa oriental, foi criado na China Antiga. O sábio e 

filósofo chinês Lao Zi (Lao-Tzu ou Lao-Tse) foi quem, no século VI a.C., criou o taoísmo. 

A dinastia Han, que governo a China entre os séculos III a.C. e III d.C. foi responsável por grande 

desenvolvimento. Durante esse período, ocorreu a ampliação da Grande Muralha da China, 

cargos administrativos foram criados e ocupados pelos mandarins e a Rota da Seda (ligava a 

China ao Ocidente) foi aberta. 

Um dos períodos de maior desenvolvimento da China Antiga ocorreu durante o reinado do 

imperador Qin (247 a.C. a 221 a.C.). Ele unificou a China e criou o Primeiro Império, além de ter 

implantado um sistema único de medidas, pesos e escrita. Na área militar, ele expandiu as 

fronteiras do império chinês. 

 
Grande Muralha da China 

 

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

Atividades 

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

2) Porque a Dinastia Sung foi considerada tão importante? 

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

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

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

6) A Grande Muralha da China foi levantada com qual propósito? 

7) O que Confúcio, criador do Confucionismo, defendia? 

8) Porque o reinado do Imperador Qin (247 a. C. – 221 a. C.) foi considerado um dos períodos 

de maior desenvolvimento da China Antiga? 

 

 

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

Orientação e localização por meio das coordenadas geográficas 

Imagine que os tripulantes de um barco que estão navegando em meio ao oceano Atlântico 

precisem saber qual é sua localização nessa imensidão de água. Você sabe como eles podem 

obter essa informação? 

A localização do barco, como qualquer outro ponto situado na superfície terrestre — seja no meio 

do oceano, do espaço aéreo ou em qualquer parte de um continente da Terra —, pode ser dada 

por meio das coordenadas geográficas. Vamos aprender como isso é possível. 

Para determinar as coordenadas geográficas precisamos, em primeiro lugar, compreender o que 

são os paralelos e as latitudes, e também os meridianos e as longitudes. 

Paralelos e latitudes 

Os paralelos são linhas imaginárias, traçadas horizontalmente sobre as representações do 

planeta no sentido leste- oeste. 

O principal paralelo, conhecido por linha do Equador é disposto na porção mais larga do planeta, 

à mesma distância tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, dividindo o globo em duas partes, 

Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. 

A latitude medida em graus (°) corresponde à distância dos paralelos em relação à linha do 

equador. Desse modo, a linha do equador apresenta latitude 0, A latitude dos paralelos que se 

distanciar dessa marca na direção norte ou na direção Sul aumenta gradativamente, chegando, 

no máximo, à latitude de 90° nos polos. 

 

Observe as ilustrações abaixo: 

Imagem 1     Imagem 2 

    

 

Esquema indicativo das latitudes e dos paralelos terrestres. 

Imagem 1. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm  

Imagem 2. Fonte: https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php
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Meridianos e longitudes 

Os meridianos são linhas imaginárias traçadas nas representações da superfície terrestre que se 

prolongam verticalmente, ou seja, de um polo para o outro, no sentido norte- Sul. 

O principal meridiano, conhecido por Meridiano de Greenwich, divide o Planeta em duas partes: 

Hemisfério Oriental e Hemisfério Ocidental. 

A longitude, medida em graus (°), corresponde à distância dos meridiano em relação ao 

Meridiano de Greenwich, que representa longitude 0°. A longitude dos meridianos que se 

distanciam nas direções leste ou oeste vai aumentando aos poucos até atingir 180°  

Observe as imagens abaixo: 

Imagem 1.      Imagem 2 

    

Esquema indicativo das longitudes e dos meridianos terrestres. 

Imagem 1. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm  

Imagem 2. Fonte: https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php 

Coordenadas geográficas  

No ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano, marcados para suas medidas em graus 

(latitude e longitude), temos uma coordenada geográfica. É ela que fornece a localização de 

qualquer ponto da superfície terrestre.  

Observe o mapa abaixo: 

 
Créditos da imagem: Peng 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schiffeversenk.jpg?uselang=pt
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Observe que a Linha do Equador é uma latitude e o Meridiano de Greenwich é uma longitude. 

Conforme podemos observar, a combinação entre as latitudes e as longitudes ajuda-nos a 

localizar qualquer ponto da Terra. Isso é muito importante, afinal, precisamos estar sempre 

atentos à nossa posição sobre a superfície terrestre. 

GPS 

Existe um aparelho que utiliza as informações referentes às coordenadas geográficas para nos 

dizer a localização exata de um determinado ponto: é o GPS (Sistema de Posicionamento 

Global). Esse aparelho conecta-se a um sistema composto por 24 satélites e, através deles, 

fornece-nos informações não só sobre a nossa localização, mas também a velocidade do 

deslocamento, a altitude, além de nos indicar os melhores caminhos para se chegar a um 

determinado destino. O GPS é um aparelho digital de localização, que determinada a posição 

exata no globo terrestre, ou seja, a latitude e a longitude (coordenadas geográficas).  

Esse aparelho, de modo geral, disponibiliza ao usuário outras 

informações, como: a altitude, a direção que está sendo 

seguida, a distância em relação a um ponto que foi marcado 

anteriormente, a velocidade no percurso. A localização exata é 

possível graças à recepção de sinais de um sistema de 

satélites artificiais. 

Figura 1: Ilustração representando aplicativo de localização em 

telefone celular. Fonte: https://www.retirementliving.com 

A título de exemplo, consideremos os pontos indicados no mapa a seguir. Para uma maior 

simplificação, os pontos estão indicados em coordenadas representadas por números redondos, 

sem casas decimais, o que, no entanto, não costuma acontecer na prática real. 

 
Mapa das coordenadas geográficas da Terra e alguns pontos indicados 

https://www.retirementliving.com/
https://cursoenemgratuito.com.br/wp-content/uploads/2019/04/representa%C3%A7%C3%A3o-gps-no-celular.jpg
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Assim, temos que as coordenadas geográficas dos pontos indicados no mapa são: 

A - Latitude: 50º N (norte) e Longitude: -100º ou 100ºW (oeste) 

B - Latitude: 40º N e Longitude: 80ºE (leste) 

C - Latitude: -20º ou 20ºS (sul) e Longitude: -40º ou 40ºW 

D - Latitude: -10º ou 10ºS e Longitude: 20ºE 

E - Latitude: 0º ou Linha do Equador e Longitude: 0º ou Meridiano de Greenwich 

 

Vídeo aula explicativa: https://youtu.be/ryd04x5x_NE 

Atividades  

1. Com base no texto, complete as lacunas: 

a) Os __________ são círculos imaginários traçados paralelamente à linha do Equador. 

b) O Equador é o círculo máximo ou maio, ele divide a Terra em dois hemisférios ________ e sul. 

c) Os ______________ são linhas imaginárias verticais que passam pelos dois polos. 

d) O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios: _______________ (Leste) e 

_____________________________ (Oeste). 

2. Assinale V ( verdadeiro ) ou F ( falso ): 

(   ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à Linha do Equador. 

(   ) A Linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. 

(   ) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um pólo ao outro. 

(   ) A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre à linha do Equador. 

(   ) A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Meridiano de 

Greenwich. 

(   ) Por meio das coordenadas geográficas, não é possível a localização exata de qualquer ponto 

na superfície terrestre. 

3. Observe o mapa abaixo e responda os enunciados que se seguem: 

 

https://youtu.be/ryd04x5x_NE
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a) Com base no que você aprendeu indique a Latitude e as longitudes dos pontos indicados 

no mapa acima, transcrevendo suas coordenadas para a tabela abaixo na célula reservada para 

cada um: 

A.  B.  

C.  D.  

 

4. Observe o mapa abaixo e responda os enunciados das questões que seguem: 

a) Quais são as cidades estão assinaladas no mapa? 

 

b) Em quais continentes as cidades estão localizadas? E em quais hemisfério – Norte ou Sul, 

Leste ou Oeste. 

 

5. Com base no mesmo mapa identifique a cidade de acordo com a sua localização (latitude e 

longitude). 

a) 42° latitude norte e 13° longitude leste: ________________________________________ 

b) 19° latitude norte e 73° longitude leste:________________________________________ 

c) 23° latitude sul e 43° longitude oeste:_________________________________________ 
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6.Observando o mapa-múndi abaixo no que se refere aos hemisfério, assinale com V a alternativa 

verdadeira e com F a falsa: 

 
 

(   ) A linha do Equador divide a Terra em duas metades iguais, que recebem os nomes de 

Hemisfério Norte ou Austral e Hemisfério Sul ou Boreal. 

(   ) Com exceção do Equador, todos os paralelos dividem a Terra em partes desiguais. 

(  ) O meridiano de Greenwich, divide a Terra nos Hemisférios Leste ou Ocidental e Oeste ou 

Oriental. 

(   ) O Hemisfério do Ocidente é também denominado de poente. 

(   ) O Hemisfério Setentrional é também uma denominação para o Hemisfério Boreal. 

 

7. Observe as imagens e faça oque se pede. 

Imagem 1: 

 

a)Pinte de amarelo a parte que se localiza o 

Hemisfério Norte e de azul a parte que se 

localiza o Hemisfério Sul. 
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Imagem 2: 

 

b) Pinte de vermelho a parte que se localiza o 

Hemisfério Oriental e de verde a parte que se 

localiza o Hemisfério Ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

TORREZANI, Neiva. Vontade de saber, Geografia. Pág, 58 e 59. São Paulo, 2018. 

https://cursoenemgratuito.com.br/gps/ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php 

https://novamente_geografando.blogs.sapo.pt/exercicios-322701 

 

8. Considere este texto sobre a origem da Terra: 

As teorias mais aceitas afirmam que o nosso planeta teria se formado há cerca de 4,5 ou 4,6 

bilhões de anos. No começo, a Terra seria semelhante a uma “grande bola de fogo” com 

minerais derretidos e quentes. Na parte de cima dessa “bola”, houve um resfriamento dos 

minerais que endureceram virando rochas, surgindo a crosta terrestre. Por dentro, a Terra 

continua muito quente, a prova disso são as lavas lançadas por vulcões. Esse material quente e 

pastoso forma o manto da Terra. Mais para o interior da Terra há o núcleo que é líquido e sólido. 

Assim, a Terra poderia ser comparada com um abacate: a casca fina (crosta), a polpa (manto) e o 

caroço (núcleo). 

8.1. Sobre a formação do Planeta Terra, a teoria mais aceita pelos cientistas é a de que logo no 

início da formação do Sistema Solar, por volta de 05 bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola 

incandescente. Logo depois, houve o resfriamento da superfície e formação da crosta terrestre.                      

Diante disso, a data aproximada de formação da Terra é (assinale a correta): 

a) 4,6 bilhões de anos b) 4,6 milhões de anos c) 460 milhões de anos d) 4,6 mil anos 

 

https://cursoenemgratuito.com.br/gps/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/coordenadas_geo/LatitudeLongitude.php
https://novamente_geografando.blogs.sapo.pt/exercicios-322701
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8.2. Simplificadamente, a estrutura interna da Terra pode ser comparada a um fruto. 

O homem consegue viajar pelo espaço de fora da Terra, mas ainda 

não conseguiu viajar para o interior da Terra, devido às altas 

temperaturas. Mas já descobriu, através de diversas análises 

geológicas, o seu interior. Comparando a forma de um abacate com 

a da Terra, faça as associações correspondentes com as 

camadas. A alternativa correta é: 

 

a) Caroço – Crosta terrestre; Polpa – Manto; Casca – Núcleo.  

b) Caroço – Núcleo; Polpa – Manto; Casca – Crosta terrestre 

c) Caroço – Manto; Polpa – Hidrosfera; Casca – Crosta terrestre  

d) Caroço – Manto; Polpa – Núcleo; Casca – Crosta terrestre 

 

9. Há uma diferença entre tempo geológico e tempo histórico, pois o tempo geológico é o tempo 

de construção/formação da Terra, é o tempo da natureza, das transformações da natureza, 

medido em milhões ou bilhões de anos, como as rochas, o relevo, as montanhas. Um exemplo de 

tempo geológico: surgimento dos mamíferos. Já o tempo histórico é o tempo da presença 

humana na Terra, daquilo que o ser humano tem feito ao longo do tempo, como as cidades, as 

invenções, as máquinas, medido em milênios, séculos, décadas e anos. Um exemplo: 

colonização da América. 

Observe a imagem que é da cidade de porto de Nápoles, na Itália, com o vulcão Vesúvio: 

 

 

O que se refere ao tempo geológico e o que se refere ao tempo histórico? Descreva: 

Tempo geológico:  

Tempo histórico:  
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10. Há uma tabela conhecida como 

tabela do tempo geológico que mostra 

a história da Terra desde o início até o 

surgimento dos primeiros hominídeos 

(ancestrais dos seres humanos) e homo 

sapiens sapiens. A maior subdivisão da 

tabela é o éon (Pré-Câmbrico e 

Fanerozoico). O Pré-Câmbrico não tem 

divisão de eras. Já o Fanerozoico pode 

ser dividido em 03 eras (Paleozoica, 

Mesozoica e Cenozoica). As eras podem 

ser divididos em períodos. A tabela pode 

ser lida de baixo para cima, 

começando pela formação da Terra há 

cerca de 4,550 Ma (4 bilhões e 550 

milhões de anos). Dessa maneira, o ser 

humano surge no éon Fanerozoico, era 

cenozoica, período quaternário. 

 

 

10.1. Os dinossauros dominaram a Terra em que era e período? 

10.2. Você já ouviu falar em algum filme que se refira ao período em que os dinossauros 

povoaram a Terra? Qual? 

10.3. De acordo com a tabela, pode se afirmar que os dinossauros e humanos já se 

encontraram na história da Terra? Explique. 

10.4. As primeiras plantas surgiram em que éon, era e período? 

 

11. As esferas terrestres são as grandes porções da Terra: sólida, líquida e gasosa. A parte 

sólida é chamada de litosfera, formada por rochas e pelo solo. A parte líquida (conforme você já 

viu nas atividades de Ciências) é formada pelas águas, sendo chamada de hidrosfera. A parte 

gasosa é aquela formada pelo ar e que recebe o nome de atmosfera. É do encontro (inter-

relação) dessas camadas que temos a camada viva (plantas, animais, seres humanos) do 

planeta, chamada de biosfera. 

11.1 Complete o desenho ao 

lado com as esferas 

correspondentes a cada parte.  

Pode fazer o desenho em seu 

caderno e completar lá mesmo. 
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11.2. A figura abaixo mostra um esquema do “sistema” Terra principais camadas ou esferas do 

nosso planeta. O ponto de contato entre as 03 esferas terrestres (atmosfera, hidrosfera e 

litosfera) e com existência da vida é a: 

a) Vidosfera 

b) Atmosfera 

c) Biosfera 

d) Mesosfera 

 

 

 

12. Observe as figuras abaixo: 

 

 

12.1 Na 1ª figura, o que você observou de diferente?  

12.2 Essa ideia sobre a Terra ainda existe entre as pessoas? O que você acha disso? 

12.3 A 2ª figura mostra a Terra. Ela é esférica/redonda ou arredondada? 

 

13. Conforme você já viu no 3º Roteiro de atividades, na parte de Geografia, a Terra não está 

parada, ela tem 14 movimentos, sendo que dois deles se destacam: rotação e translação. O 

movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando 

ao redor do seu eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas, com uma 

velocidade de 1.666 km/h. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o 

que faz com que o movimento aparente (aquele que você vê) do sol seja de leste (nascente) para 

oeste (poente). Como a Terra gira inclinadamente (“meio que deitada”), os raios solares iluminam 

de maneira desigual em cada parte do planeta. Quando uma parte é mais iluminada, a outra é 

menos. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. 

Além disso, por causa da diferença na iluminação da Terra, há áreas menos iluminadas e menos 

aquecidas, e áreas mais iluminadas e mais aquecidas. Além de áreas mais ou menos iluminadas 

e mais ou menos aquecidas. Essas áreas são chamadas de zonas térmicas ou climáticas 
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13.1. Observe o mapa abaixo, as zonas térmicas e a localização do Brasil: 

O território brasileiro está 

localizado em quais 

zonas térmicas ou zonas 

climáticas? 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

14. Leia o texto “Movimento de translação e estações de ano”: 

O movimento de translação é o movimento elíptico (meio que oval) que a Terra faz ao 

redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos em uma velocidade de 

107.000 km/h. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao sol, dizemos que se 

passou um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do 

ano: outono, inverno, primavera e verão. Estas estações são invertidas entre os hemisférios. 

Por exemplo, quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul; quando é 

primavera no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. 

 Para marcar o início das estações do ano, há dois fenômenos: equinócio e solstício.  

Equinócio é quando o Sol ilumina diretamente a linha do Equador, iluminando os dois 

hemisférios por igual. Solstício é quando o ilumina o Trópico de Câncer (hemisfério norte) ou o 

Trópico de Capricórnio (hemisfério sul), nos solstícios, sempre um hemisfério é mais iluminado 

que o outro. 

Complete o quadro abaixo com as estações em cada hemisfério:  

Data fenômeno Hemisfério norte Hemisfério sul 

21 de março Equinócio primavera  

21 de junho Solstício  inverno 

23 de setembro Equinócio  primavera 

21 de dezembro Solstício inverno  

 

Fusos horários da Terra 

Quando a Terra gira ao redor de si mesma, as partes do planeta são iluminadas de maneira 

desigual, dando origem às diferenças de horas. Até 1884, não havia um sistema de horas 

único, ou seja, cada país marcava a sua hora. A partir dessa data foi estabelecido o sistema de 
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fusos horários, onde cada lugar da Terra passou a ter uma hora diferenciada. Isso foi 

estabelecido a partir do Meridiano inicial ou de Greenwich, ficando estabelecidos 24 fusos 

horários com 12 fusos (ou horas) a oeste e 12 fusos a leste. À leste (direita) os fusos (horas) 

são adiantados e a oeste (esquerda) são atrasados.  

Você poderá observar no mapa abaixo que cada faixa corresponde a uma hora diferente, a direita 

(leste) a hora aumenta; a esquerda (oeste), a hora diminui. Por exemplo, quando são 9 horas da 

manhã aqui no Brasil, no Japão são 21 horas, havendo 12 horas de diferença a mais, pois o 

Japão fica a leste (direita). Outro exemplo, quando há jogos de futebol na Europa (que fica a 

leste/direita do Brasil), eles passam a tarde, mas lá já é noite. 

A hora oficial do planeta é a hora do Meridiano de Greenwich, também chamado de Meridiano 

Inicial ou Meridiano Principal. 

 

Entre o ponto C (no Brasil) e o ponto M (na Austrália) há uma diferença de 12 fusos horários (ou 

12 horas). Se no Brasil são 8 horas, na Austrália (que fica a leste/direita) são 20 horas, ou seja, 

12 horas a mais. Se na Austrália (ponto M) forem 18 horas, no Brasil (ponto C que fica a 

oeste/esquerda) serão 6 horas, ou seja, 12 horas a menos.  

Quando dois pontos estão na mesma faixa, eles têm o mesmo fuso. 

Observação: Para saber a diferença de fusos horários, basta CONTAR as faixas de fusos, NÃO 

CONSIDERANDO o do ponto inicial/de partida. Faça isso e você verá a diferença de 12 fusos 

horários ou horas entre o ponto C (Brasil) e ponto M (Austrália). 

Outra informação, os números que aparecem embaixo -1, -2, -3 ou +1, +2, +3 se referem à 

diferença horária em relação ao FUSO ZERO  0h que é a hora inicial de Greenwich. Por exemplo, 

o ponto C onde está o Brasil, está 3 horas A MENOS de Greenwich. 
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15. Agora, observando o mapa, responda: 

15.1 Anote a diferença de fusos entre os pontos listados na tabela abaixo: 

Pontos do mapa Diferença de fusos Pontos do mapa Diferença de fusos 

Entre C e N  Entre X e T  

Entre H e P  Entre O e A  

Entre L e V  Entre Z e C  

Entre B e I  Entre F e S  

 

16. O Brasil por ser um país bastante grande tem 04 fusos horários. A hora oficial do Brasil é a 

de Brasília, 03 horas a menos que a hora de Greenwich (de Londres, na Inglaterra). São Paulo 

está no fuso horário de Brasília. Mato Grosso do Sul tem uma hora a menos e o Acre tem 02 

horas a menos. Por exemplo: Quando em São Paulo são 10 horas, no Mato Grosso do Sul são 08 

horas e no Acre são 07 horas.  

16.1. Qual é hora oficial do Brasil? _______________________ 

16.2. A hora do Brasil é atrasada ou adiantada em relação a Londres? ________________ 

16.3. Quantas horas de diferença? ___________________ 

16.4. Se em Mairinque (Estado de São Paulo) são 11 horas, que horas são em: 

 Brasília-DF - ___________ 

 Campo Grande-MS - ________________ (Mato Grosso do Sul) 

 Rio Branco-AC - ___________________ (Acre) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - XADREZ 

O xadrez é um jogo muito antigo, por esse motivo sua origem está ligada à mitologia. De acordo 

com a primeira lenda, o rajá (rei) de uma província indiana estava em depressão devido à morte 

do seu filho e recuperou-se após ser apresentado a uma versão similar ao xadrez, 

o Chaturanga..É um dos esportes  que exige concentração, estratégia e habilidade dos 

jogadores.  O primeiro passo para dominar a técnica do jogo é entender a organização do 

tabuleiro e a importância de cada peça. 

O tabuleiro do xadrez é composto por 64 casas, organizadas em oito colunas (a a h) e oito 

linhas (1 a 8). Desse modo, cada casa é definida pela letra e pelo número correspondentes à sua 

coluna e fileira.  

Movimentos das peças  

Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: 

● Rei: move-se para todas as direções pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma 
casa por lance. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_relativo_das_pe%C3%A7as_de_xadrez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_(xadrez)
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● Dama ou Rainha: é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o 
da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal.  

● Bispo: move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se 
encontra, uma vez que se movendo em diagonal, não lhe é permitido passar para uma 
diagonal de outra cor.  

● Cavalo: movimenta-se sempre em "L", ou seja, duas casas para frente, para o lado ou para 
trás e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as 
outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa g1 para a 
casa f3 nos primeiro lances.  

● Torre: movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras.  

● Peão: movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na 
primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será 
impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele 
poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá 
mover-se uma ou duas casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão 
não pode mover-se para trás. 
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1 - Agora é com você, vamos fazer uma revisão, complete as lacunas de acordo com o exemplo.  

 

 

 

2 - Desafio. Vamos aprender a jogar no computador, tablet ou celular. Espero que fique craque, 

para podermos fazer um desafio ao retornarmos. Segue  site para jogar online  

https://www.chess.com/pt-BR/play/computer e https://www.jogar-xadrez.com/ 

 

Atividade 2 – 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 um Esporte de Marca, ou seja, faz parte do grupo de modalidades que se 

caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos (exemplos: 

patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso, 

entre outros).  

https://www.chess.com/pt-BR/play/computer
https://www.jogar-xadrez.com/
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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.  

   

         

 

Responda:  

O que você conhece do atletismo: Correr, arremessar, lançar e saltar faz parte da infância e do 

cotidiano do ser humano. Agora que você já sabe que a modalidade “atletismo” faz parte dos 

Esportes de Marca, em seu caderno, redija um curto texto sobre o que você sabe desse 

assunto, a fim de auxiliá-los nessa questão, propomos abaixo algumas perguntas para nortear 

sua escrita. Caso você não tenha tanto conhecimento sobre esse esporte, use sua criatividade 

para elaborar este fragmento. Para começar, que tal conversar mais um pouco sobre o que você 

sabe sobre o atletismo?  

 Você já praticou alguma prova do Atletismo? Onde? Resposta pessoal. 

 Você já assistiu alguma competição do Atletismo? Resposta pessoal. 

 Onde podemos praticar as provas do Atletismo? Resposta pessoal 

 Você pode explicar por que o atletismo é conhecido como esporte base? 
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ARTE 

BUMBA MEU BOI 

A dança folclórica do bumba meu boi é um dos traços culturais marcantes na cultura brasileira, 

principalmente na região Nordeste. A dança surgiu no século XVIII, como uma forma de crítica à 

situação social dos negros e índios. O bumba meu boi combina elementos de comédia, drama, 

sátira e tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força bruta de um boi. 

O bumba meu boi é resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, 

com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A dança misturada com teatro 

incorpora elementos da tradição espanhola e da portuguesa, com encenações de peças 

religiosas nascidas na luta da Igreja contra o paganismo. O costume da dança do bumba meu boi 

foi intensificado pelos jesuítas, que através das danças e pequenas representações, desejavam 

evangelizar os negros, indígenas e os próprios aventureiros portugueses. 

A história que envolve a dança é a seguinte: Um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que 

inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer sua 

mulher Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O 

fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi e quando o encontra, ele está doente. Os 

pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção de Pai Chico, o fazendeiro o perdoa e 

celebra a saúde do boi com uma grande festividade. 

O bumba meu boi possui diversas denominações em todo o Brasil. No Maranhão, Rio Grande do 

Norte e Alagoas a dança é chamada de bumba meu boi, no Pará e Amazonas, boi-bumbá, em 

Pernambuco, boi-calemba, na Bahia, boi-janeiro, etc. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=ZA2UYvqtlbE 

Atividade 1 - Crie um desenho de figurinos,  inspirado na dança bumba meu boi . “No caderno de 

desenho.” – Veja uma exemplo: 

   

Exemplos: https://docplayer.com.br/8951079-Maternal-a-e-b-danca-bumba-meu-boi-maternal-a-e-b-danca-

bumba-meu-boi.html  

https://www.youtube.com/watch?v=ZA2UYvqtlbE
https://docplayer.com.br/8951079-Maternal-a-e-b-danca-bumba-meu-boi-maternal-a-e-b-danca-bumba-meu-boi.html
https://docplayer.com.br/8951079-Maternal-a-e-b-danca-bumba-meu-boi-maternal-a-e-b-danca-bumba-meu-boi.html
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Atividade 2 - Faça o desenho do boi com características únicas e pessoais, ou seja 

personalizando a arte do bumba meu boi. “No caderno de desenho.”  

Atividade 3 - Relacione a dança as suas características 

(1) baião 

(2) Bumba meu boi 

(3) capoeira 

(4) carnaval 

(5) Cateretê 

(6) frevo 

(7) maracatu 

(8) quadrilha 

(9) samba 

 

(   ) É uma dança e ao mesmo tempo uma 

luta. 

(   ) Cantado por Luiz Gonzaga. 

(  ) Com o tempo, passou a ser mais 

praticada pelas pessoas que viviam nos 

campos e era dançada em homenagem aos 

santos juninos: Santo Antônio, São João e 

são Pedro. Nessas ocasiões, o homem do 

campo agradecia a boa colheita aos santos. 

(  ) Começou no Brasil para substituir o 

entrudo. 

(  ) É de origem indígena e de carácter 

religioso e foi aproveitado pelo padre José de 

Anchieta na catequese dos índios. 

(   ) É o ritmo do carnaval. 

(   ) É uma dança com raízes religiosas e 

históricas de Pernambuco. 

(   ) Era dançado assim, um bailarino ficava 

no centro da roda dançando sozinho e 

chamava outro para substituí-lo dando 

umbigada. 

(   ) Foi trazida ao Brasil pelos portuguesas e 

era dançada nos salões da nobreza. Logo 

caiu nas graças do povo, que a adaptou e 

incluiu elementos de sua cultura. 

(  ) Foi usada pelos negros para tentar 

manter suas tradições. 

(  ) O enredo é o negro escravo Pai Francisco 

mata o boi do patrão para satisfazer sua 

mulher grávida e depois tenta ressuscitar o 

boi para escapar do castigo. 

(  ) Os bailarinos improvisam os passos em 

ritmo alucinante e levam nas mãos 

sombrinhas coloridas. 

(  ) Os passos da dança são feitos de 

cruzamento de pernas, giros e muito molejo 

ao som da (   ) sanfona. 

(  ) Os personagens são nobres soberanos, 

como reis negros e brancos, rainhas e 

embaixadores, vestidos luxuosamente e 

acompanhados de toda a corte. 

(   ) Pode ser den sarauê, baile sifilito, mana-

chica ou mana-joana, dependendo do estado 

de onde vem. 

(   ) Recebe vários nomes: catira, xiba ou 

chiba, dependendo da região. 

(   ) São acompanhadas de ginga, cantos, 

palmas e do som envolvente do berimbau. 

(   ) Surgiu da umbigada 

(  ) Surgiu na Bahia, no período da 

escravidão 

(   ) Surgiu na Inglaterra, foi levada a Paris e 

tornou-se a dança preferida pela sociedade 

da época, iniciando os bailes da corte de 

toda a Europa. 

(  ) Também eram usados pelos escravos 

como defesa, pois, como não tinham armas, 

utilizavam o próprio corpo contra os inimigos. 
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INGLÊS 

 

Questão 1 

Complete o texto com am, is ou are. 

Hello! I ____ Joseph. My place of birth _____ Rio de Janeiro and my date of birth ______ January 

4, 2002. I _____ Brazilian. My mother______ a teacher and my father ______ a doctor. I ____ a 

student and my older sister ____ a student too. My youngest sister _______ a baby. We_____ a 

happy family. 

 

Questão 2 

Marque yes ou no, de acordo com o texto. 

Information 
 

Yes No 

Joseph é carioca.   

O pai dele é professor e sua mãe é médica.   

Ele tem duas irmãs.   

Ele faz aniversário no começo do ano.   

Todos os filhos do casal são estudantes.   

 

Questão 3 

Organize as palavras e escreva as frases. 

Exemplo: is – my – she – friend              She is my friend. (Ela é minha amiga).  

a) are - Brazilian –we ______________________________________________________ 

b) too – to – you – nice – meet _______________________________________________ 

c) medals – are – my – they__________________________________________________ 

d) a – student – is – she.____________________________________________________ 

 

Questão 4  
Escreva as frases na forma negativa e interrogativa. 
 
Exemplos: She is my mother.                                            My dog is black. 

                     She is not my mother. (Forma negativa)         My dog is not black. (Forma negativa) 
                    Is she my mother? (Forma interrogativa)        Is my dog black? (Forma interrogativa) 

 
a) They are my friends.  

b) She is a new student. 

c) The book is in the schoolbag. 

d) That man is the new teacher. 
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Questão 5  
Relacione as colunas: 
 
a) three x five                                           (    ) twenty 

b) ten – two      (    ) seven 

c) fifteen + seven     (    ) fifteen 

d) eleven – four     (    ) twenty two 

e) Five x four      (    ) eight 

 

Questão 6  
 
Entreviste as pessoas que moram com você e responda o quadro abaixo. Essa pessoa será 
chamada de amigo (friend). As cores terão que escrever em inglês. 
 
What color is...? (Que cor é...?) 

Objects 
 

Friend 1 Friend 2 Friend 3 

Your book  
 

  

Your schoolbag  
 

  

Your pencil case  
 

  

Your eraser  
 

  

Your pen  
 

  

Your notebook  
 

  

 

Questão 7  
 
Observe a tirinha e responda o que se pede. 
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a) Quais os animais presentes na tirinha? Escreva os nomes em inglês. 

b) Observe que na primeira frase temos “We’re married”, sendo essa forma afirmativa do verbo to 

be. Reescreva a mesma frase we’re married nas formas negativa e interrogativa. 

c) Agora traduza a história. 

 

Questão 8  
 
Complete as sentenças com as palavras dadas. 
 
 Brazilian – Italian – French – Japanese – China  

a)  Is she from Brazil? Yes, she is. She is _________________________ 

b) Is Yoko from Japan? Yes, she is. Yoko is_______________________ 

c) Is Marcelo from Italy? Yes, he is. He is _________________________ 

d)  Is Anette from France? Yes, she is. She is _____________________ 

e) Is he from China? Yes, he is. He is ____________________________ 

 

Questão 9  
 
Vamos encontrar os meses do ano no caça palavras? 
 

  


