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Leia o cartaz e responda as questões: 

 

 

 



Questão 1- O texto acima trata- se de um(a): 

a) Cartaz de Campanha publicitária 

b) Carta 

c) Notícia 

d) Fábula 

 

Questão 2-  O dia 18 de maio é: 

a) Dia Nacional das crianças 

b) Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Infantil 

c) Dia Nacional de luta pelas crianças 

d) Dia Nacional do Disque 100 

 

Questão 3- Segundo o cartaz, para combater o Abuso e Exploração Infantil 

,devemos:  

a) Fazer a diferença 

b) Lutar pelas Crianças 

c) Fazer a denúncia através do disque 100 

d) Comemorar o dia 18 de maio 

A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, 

ou seja, a linguagem verbalizada. 
Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, por 
exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. 
Além da linguagem verbal e não verbal há a linguagem mista (ou híbrida), a 
qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não 
verbal para produzir a mensagem. 

 

Questão 4- No cartaz encontramos palavras escritas e imagens, portanto podemos 

afirmar que o cartaz contém: 

a) Linguagem verbal 

b) Linguagem não verbal 

c) Linguagem mista 

d) Nenhuma das alternativas 

 

Questão 5- Se retirarmos a imagem do cartaz, poderemos afirmar que o cartaz 

contém a: 

a) Linguagem verbal 

b) Linguagem não verbal 

c) Linguagem mista 

d) Nenhuma das alternativas 



E.M.  Profª “Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt” 

Nome____________________________________________6° ano________ 

Profª Bruna- Gramática- 2021 

 

Revisão do 1° Bimestre 

 

Questão 1- Marque a alternativa que não apresenta palavras trissílabas (3 
sílabas): 

 
a) presença, partida 
b) faixa, forca                                      
c) coração, floreira                                 
d) sentido, estranho 

 
Questão 2- Assinale a alternativa que contém dígrafos ( lh, nh, RR,SS, SC, xc, 

AM, en... etc.): 

a) Preço, prática 

b) Loja, roupa 

c) Blusa, barco 

d) Osso, ilha 

 

Questão 3-  Lembrando que fonema é o som, podemos afirmar que a palavra 

trato tem : 

a) 4 fonemas 

b) 5 fonemas 

c) 6 fonemas 

d) 7 fonemas 

 

Questão 4- Todas as palavras abaixo contém 4 fonemas, exceto a alternativa: 

a) mesa 

b) sofá 

c) preso 

d) fato 

 

 

Questão 5- Escreva no parênteses a quantidade de letras de cada palavra: 

a) humilde (      ) 

b) trator (       ) 

c) já (     ) 



d) crise (      ) 

 

Questão 6- Escreva no parênteses a quantidade de fonemas das palavras: 

a) táxi (    ) 

b) hiato (    ) 

c) blusa (       ) 

d) fada (     ) 

 

Questão 7- Coloque o sinal de pontuação (? ! .) ao fim de cada frase. Leia a 
frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais. 

a) Qual é o seu endereço _____ 

b) Que maravilha ____ 

c) Gosto de brincar de carrinho ____ 

d) Onde você vai _____ 

e) Você não parece bem ______ 

 

Questão 8 - Marque a alternativa em que apresenta, respectivamente, um 

hiato (encontro de duas vogais em sílabas diferentes), um ditongo( encontro de 

vogal e semivogal) e um tritongo ( encontro de Vogal, semivogal e vogal na 

mesma sílaba): 

a.(   )saúde, ouro, saguão 

b.(   )panela, Paraguai, saúde 

c.(   ) janela, camelo, Uruguai 

 

 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO  

1º ROTEIRO DE MAIO 
 

Adição e subtração: operações inversas 

Em certa escola, o 6º ano A tem 28 alunos, entre meninos e meninas. Quantos são os meninos? Quantas 

são as meninas? 

Somente com esses dados não podemos responder às perguntas. No entanto: 

  se soubermos que são 12 meninas, podemos calcular o número de meninos: 

           + 12 = 28           28  - 12 = 16 meninos 

 se soubermos que são 16 meninos, podemos calcular o número de meninas: 

= 28   28  -  16 =  12 meninas 16 +             

Se da soma de dois números subtraímos um deles, obtemos o outro. A subtração é a operação inversa 

da adição. 

 

Repare como no dia a dia há ações que apresentam uma ação inversa: 

• Subir 10 degraus. Descer 10 degraus. 

• Dar 2 passos para a esquerda. Dar 2 passos para a direita. 

• Engordar 1 kg. Emagrecer 1 kg. 

 

 

Exercícios 

1-Podemos utilizar a ideia de adição e subtração como operações inversas para conferir cálculos. Observe 

o cálculo em cada ficha e, utilizando essa ideia, verifique se está certo ou errado. 

A) 59 + 72 = 121                                                                 B) 344 – 98 = 246 

 

  

 

2-Em cada sentença, determine o número que está faltando. 

 

a)             − 38 = 53      B)   84 +             = 160         C)              + 227 = 514    D)            − 192 = 218 

 

 

3-Vinícius comprou uma bicicleta no valor de R$ 625,00 e ainda lhe sobraram R$ 416,00. Quantos reais 

Vinícius tinha?  

Resposta: 

 

 



 

 

Multiplicação e divisão: operações inversas 

 

Nessa estratégia, utilizamos a ideia de multiplicação e divisão como operações inversas. A uma 

multiplicação de dois fatores podemos relacionar duas divisões. Observe o exemplo: 

 

Agora, observe como podemos relacionar uma multiplicação a uma divisão exata, utilizando a relação 

inversa entre essas operações. 

Como 117 : 9 = 13, temos que 13 ∙ 9 = 117. 

Contudo, quando temos uma divisão não exata, podemos escrever a seguinte relação: 

dividendo = quociente ∙ divisor + resto 

Observe, por exemplo, essa relação quando temos 76 : 15. 

 

4-Em cada item, determine o número que está faltando. 

a)              : 19 = 8 

 

b) 27 X              = 351 

 
c)            X  33 = 1 683 

 
d)            : 14 = 52 

 

5-José, Hugo e Luana estão brincando com cartas. Eles as repartiram igualmente, de maneira que cada um 

ficou com 11 cartas e ainda sobraram duas. Quantas cartas há ao todo nessa brincadeira? 

Resposta: 

 



 
 
 
 
 

PONTO, RETA E PLANO. 
Ponto 
O ponto é um objeto que não possui 
definição, dimensão e forma. Por isso, é 
impossível encontrar qualquer medida nele, 
como comprimento, largura, altura, área, 
volume etc. O ponto é a base de toda a 
Geometria, pois é a partir de conjuntos deles 
que são formadas as figuras geométricas.  
O ponto não tem dimensão. Ele pode ser, por 
exemplo, um toque da caneta no papel. 
Representamos pontos no espaço sempre 
com letras maiúsculas (A,B,P,M,...), exemplo: 
 
 

 
Reta 
Retas são conjuntos e pontos compreendidos 
como linhas infinitas que não fazem curvas. 

 Uma reta não tem origem e nem 
extremidade. É representada sempre 
por letras minúsculas (r, s, t, u, ...) 

 Uma reta é ilimitada e infinita, logo não 
é possível determinar o seu 
comprimento. 

 Uma reta é um conjunto de infinitos 
pontos. 

 Dois pontos distintos determinam ou 
individualizam uma reta. 

 
 

Quando escolhemos como referência um 
ponto numa reta , ela fica dividida em dois 
conjuntos de pontos. Cada um desses 
conjuntos de pontos recebe o nome de 
semirreta ou raio. 
 

PLANO 

Assim como a reta é a figura formada pela 
união de infinitos  pontos, o plano é o objeto 
formado pelo enfileiramento (união) de 
infinitas retas, do modo exemplificado na 
figura a seguir: 

 
 
                                                                       
                                                             

        Enfileiramento de retas que forma um plano 

 

 
 
 
 
Um plano, portanto, é um conjunto infinito e 
ilimitado de retas. Bons exemplos 
de planos são encontrados em qualquer 
superfície reta, como a superfície de uma 
mesa, telas de smartphones, portas e até 
mesmo a folha que você usa para escrever 
etc. 
É dentro dos planos que são definidas as 
figuras geométricas bidimensionais ( duas 
dimensões). Sendo assim, o plano é o objeto 
no qual as figuras construídas contam com a 
possibilidade de ter largura e comprimento. 
  
Vídeo de apoio: https://youtu.be/ud_zk5pSyKU 

                                                  

                    EXERCÍCIOS. 

1) Vimos que reta, ponto e plano são noções 

elementares de geometria. Escreva o que 

podemos representar por cada situação 

descrita abaixo. 

 a) A marca da ponta do grafite no papel. 

____________________________________  

b) Um fio bem esticado. 

 ____________________________________  

c) A superfície de uma mesa. 

____________________________________  

d) Um piso de uma quadra de basquete. 

____________________________________  

 e) As estrelas no céu. 

 ___________________________________ 

f) O encontro do chão com a parede. 

____________________________________ 

2) Identifique, no desenho a seguir, o que 
pode dar a ideia de ponto, reta e plano. 

 

 

 

 

 

 

a) ponto: ____________________________ 
b) reta:    ____________________________ 
c) plano: _____________________________ 

GEOMETRIA 6º ANO  -  1º ROTEIRO 

NOME:_______________________________________________ 6º ANO_____ 

https://youtu.be/ud_zk5pSyKU


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 
Atividade 1ª Separação de misturas. Mês de Maio (Prof. Wiliam B Rocha) 

NOME DO ALUNO_____________________________ 
Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

 
Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. 
Lembre-se que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, e ela pode ser homogênea 
ou heterogênea. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São 
exemplos, a separação da água para obter sal, a separação de poluentes no tratamento da água e 
a própria separação de lixo. 
Processos de separação de misturas 
O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos 
seguintes aspectos: 
- Tipo de mistura: homogênea ou heterogênea; 
- Natureza dos elementos químicos que formam as misturas; 
- Densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. 
Separação de misturas homogêneas: As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas 

uma fase. Os principais processos de separação dessas misturas são: 
Destilação simples: A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias 
líquidas através de seus pontos de ebulição. Exemplo: a água com sal submetidos à temperatura 
de ebulição que evapora sobrando apenas o sal. 
Destilação fracionada: A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através 
da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que 
obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Exemplo: separar água de acetona. 
Vaporização: A vaporização, também conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura 

até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido 
é perdido. Exemplo: processo para obtenção de sal marinho. 

 
Centrifugação: A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais 

denso do que é menos denso. Exemplo: centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual 

separa a água das peças de vestuário.  

Filtração: A filtração é a separação entre substâncias sólidas insolúveis e líquidas. Exemplo: fazer 

café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é coada separando o pó do líquido.  

Decantação: A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades 

diferentes. Ela pode ser realizar entre líquido-sólido e líquido-líquido. No caso, o sólido deve ser 

mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo, é 

utilizado o funil de decantação. Exemplo: separação de água e areia ou separar água de um líquido 

menos denso, como o óleo. 

Liquefação fracionada: A liquefação fracionada é 

realizada através de equipamento específico, no qual a 

mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. 

Após isso, passam pela destilação fracionada e são 

separados conforme os seus pontos de ebulição. 

Exemplo: separação dos componentes do ar 

atmosférico. 

Separação de misturas heterogêneas: As misturas 

heterogêneas são aquelas que têm duas fases. Os 

principais processos de separação são: 

 

https://www.todamateria.com.br/vaporizacao/
https://www.todamateria.com.br/centrifugacao/
https://www.todamateria.com.br/filtracao/
https://www.todamateria.com.br/decantacao/


 
 

 
Ventilação: A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Exemplo: 

soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. 

Levigação: A levigação é a separação entre substâncias sólidas. É o processo utilizado pelos 

garimpeiros e que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Exemplo: o ouro separa 
da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. 

 
Flotação: A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito 

através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. As bolhas formam, 
então, uma espuma, separando as substâncias. Exemplo: tratamento de água. 
Floculação: A floculação consiste na adição de substâncias coagulantes, como o sulfato de 
alumínio (Al2(SO4)3), adicionado a água juntamente com óxido de cálcio (CaO). A reação entre 
essas duas substâncias origina o hidróxido de alumínio (Al(OH)3). 
As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e unem-se ao hidróxido de alumínio, 
formando flóculos/flocos maiores, o que permite a decantação. Esse processo é uma das etapas 
do tratamento da água. Ele é extremamente importante pois partículas muito pequenas não se 
sedimentam e ficam em suspensão na água, o que dificulta a retirada. 
Catação: A catação é o método mais simples para separação de misturas. É realizado de forma 
manual, separando partes sólidas. Exemplo: separação dos materiais do lixo ou separação de 
sujeiras de grãos. 
 

 Processo de decantação entre líquidos:  

Dissolução fracionada: A dissolução fracionada é usada 

para separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. 

Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância 

solúvel em solventes, como a água. Após o método de 

dissolução, a mistura deve passar por outro método de 

separação, como a filtração ou destilação. Exemplo: 

separação de areia e sal de cozinha (NaCl). 

  

Separação magnética: A separação magnética é a 

separação de metal de outras substâncias mediante o 

uso de ímã. Exemplo: separar limalha de ferro (metal) 

de enxofre em pó ou areia. 

Peneiração ou Tamisação: A peneiração é a 

separação entre substâncias através de uma 

peneira. Exemplo: peneirar o açúcar para separar 

grãos maiores para fazer um bolo apenas com o 

açúcar mais fino. 

https://www.todamateria.com.br/flotacao/
https://www.todamateria.com.br/tratamento-de-agua/
https://www.todamateria.com.br/catacao/
https://www.todamateria.com.br/dissolucao-fracionada/
https://www.todamateria.com.br/separacao-magnetica/


Pesquise e responda as questões abaixo: 

1-. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é a: 

a) filtração.     b) decantação.     c) sedimentação.     d) centrifugação.     e) sifonação. 

2-. Faça a associação correta entre as colunas, relacionando a(s) técnica(s) que deve(m) ser 
empregada(s) para separar os componentes de cada mistura a fim de obter todos os componentes: 

  
 

 

 

 

 

 

3-. Sólidos e líquidos em misturas homogêneas podem ser separados por: 

A) evaporação e destilação simples             B) decantação e destilação fracionada. 

C) destilação simples e centrifugação.         D) filtração e evaporação. 

 

4-. As misturas heterogêneas em que há componentes sólidos e líquidos podem ser separadas 

por: 

A) catação, decantação, filtração.                B) filtração, centrifugação, destilação simples. 

C) flotação, decantação, centrifugação.       D) filtração, decantação, centrifugação. 

 

5-. Nas estações de tratamento, a água recebe produtos químicos que fazem com que  as partículas 

de areia se juntem, formando partículas maiores. Como essas partículas são maiores e mais 

pesadas, elas vão se depositando aos poucos no fundo do tanque, numa técnica chamada de: 

A) filtração.     B) flotação.     C) decantação.     D) levigação. 

 

6-. Um dos processos usados para obter água doce a partir de água do mar em regiões que têm 

escassez de água, como o Oriente Médio. 

A) destilação.     B) decantação.     C) centrifugação.     D) fusão fracionada. 

 

Para melhorar seu conhecimento a respeito do assunto abordados acima, assista os vídeos 

no You Tube nos endereços abaixo: 

Métodos de Separação de Misturas - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=nbDYlHfW5ak 

Separação de Misturas Heterogêneas - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=0OZ-tu7QnVc 

Separação de Misturas Homogêneas - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=kj0DTbbvOlE  

 

 

  

Coluna I: 

(1) Óleo + água 
(2) Álcool + éter 
(3) Sal + água 
(4) Limalhas de ferro + areia 
(5) Areia + cascalho 
(6) Ar atmosférico 
(7) Óleo + água + sal 
 

Coluna II: 

a) Destilação simples 
b) Decantação 
c) Destilação fracionada 
d) Decantação e destilação 
e) Liquefação 
f) Separação magnética 
g) Peneiração ou tamisação 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nbDYlHfW5ak
https://www.youtube.com/watch?v=0OZ-tu7QnVc
https://www.youtube.com/watch?v=kj0DTbbvOlE


Atividade de História 

Nome:                                                          Nº         Série: 
 

Fases da história Egípcia  

A organização política do Egito iniciou com a existência dos nomos, pequenos 

Estados independentes. Com o tempo, esses Estados se uniram, formando o 

Alto e Baixo Egito. Por volta de 3200 a.C., o Egito foi unificado sob o comando 

de um único soberano – denominado faraó, o responsável pela unificação foi o 

Faraó Menés.  

A organização do Estado egípcio no decorrer de sua história está dividida em 

quatro períodos principais:  

- Antigo Reino,  

- Médio Reino,  

- Novo Reino  

- Baixa Época. 

 Antigo Reino: O Antigo Reino, ocorreu entre 2800 a.C. e 2150 a.C., 

aproximadamente.  

Nesse período, o Egito foi um Estado pacífico e dedicado a construção de obras 

de drenagem e irrigação, sob controle do faraó. Nesse período foram construídas 

as grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.  

O Antigo Reino terminou devido ao enfraquecimento da autoridade do faraó 

diante do poder dos grandes proprietários de terra e dos chefes dos diversos 

nomos.  

Médio Reino: O Médio Reino ocorreu entre 2040 a.C. e 1783 a.C., 

aproximadamente. Nesse período, Tebas foi escolhida como capital e os 

príncipes do Alto Egito restauraram a unidade política do Império. Foi um período 

de prosperidade e boa administração.  
O Médio Império terminou por causa de agitações políticas internas que 

enfraqueceram o território, possibilitando o domínio dos hicsos, povo nômade de 

origem asiática.  

Novo Reino: O Novo Reino ocorreu entre 1550 a.C. e 1070 a.C., 

aproximadamente. Nesse período, Tebas se tornou, novamente, a capital. Os 

hicsos foram expulsos e o Egito foi marcado por numerosas conquistas. Porém, 

novas agitações internas e ondas de povos invasores, fizeram o Egito entrar em 

decadência.  

Baixa Época: A Baixa Época foi marcada por inúmeras invasões de povos 

estrangeiros conquistado sucessivamente pelos assírios (670 a.C.), pelos persas 

(525 a.C.), pelos gregos (332 a.C.) e pelos romanos (30 a.C.).  

Legado Cultural: Os egípcios deixaram várias contribuições culturais. Na 

escrita, desenvolveram três sistemas diferentes: o hieroglífico, considerado 

sagrado e usado pelos sacerdotes; o hierático, mais complexo e utilizado pelos 



escribas; e o demótico, mais simplificado e popular. Esses só foram decifrados 

após acharem, no final do século XVIII, a Pedra de Roseta. 

 

 
Pedra de Roseta

 
Hieróglifos 

1) Quais são as fases da história egípcia, explique cada uma. 

2) Quais foram os legados culturais deixados pelos egípcios? 

 

Referência: SILVA da Rafel Francisco.“Egito antigo”.ISTUDI. Disponível em: 

https://istudi.wordpress.com/2019/04/10/resumo-6o-ano-egito-antigo/ Acesso 22 

de maio 2020. 



GEOGRAFIA - 6° ANO – 1 ° ROTEIRO DE MAIO 

Nome___________________________________________6º ano 

Convenções Cartográficas 

Os mapas trazem várias informações importantes do espaço geográfico.  A fim 
de auxiliar a leitura e a compreensão, são necessários vários recursos 
cartográficos como símbolos e outros recuso visuais:  linhas, pontos, formas 
geométricas, hachuras cores, números, letras e etc. 

Os Símbolos que foram padronizados, são chamados CONVENÇÕES 
CARTOGRÁFICAS. Alguns exemplos de padronização, são a cor azul para 
representar rios e Oceanos, tracinhos para indicar ferrovias, etc. 

Vejamos alguns símbolos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas: 

 Seria impossível representar as 
áreas no tamanho original, pois o 
papel não seria suficiente para 
representar um determinado 
espaço geográfico. Outro 
exemplo é a fotografia. Quando 
fazemos uma foto, ela nos 
representa em um tamanho 
reduzido. Para isso, utilizamos 
as escalas. Nos mapas elas 
servem para informar qual a 
proporção que o mapa foi 
reduzido. No mapa do Brasil ao 
lado, podemos observar que a 
proporção da escala utilizada é 
de 1 cm representando 300 
quilômetros. 

Existem dois tipos de escala: Escala numérica e escala gráfica. 

A Escala numérica pode ser representada da seguinte forma: 



1:100.000 em que se lê, um por cem mil.   

1/100.000 em que se lê um sobre cem mil. 

Escala gráfica: É composta por uma reta horizontal dividida em segmentos que 
indica a correspondência entre a medida do mapa e a medida real. 

 

 

 

 Atividade 1: Quais recursos gráficos estão sendo usados no mapa acima? 

R___________________________________________________________. 

Atividade 2: O que são convenções cartográficas? 

(     ) recursos utilizados para auxiliar a leitura e a compreensão dos mapas. 

(     ) Recursos utilizados para leitura e compreensão  de livros. 

Atividade 3: O mapa acima apresenta vários recursos visuais para ajudar a 
compreender o que está sendo representado. Faça uma lista desses recursos. 

R__________________________________________________________. 

 Atividade 4: Peque sua régua e meça o espaço entre DF Distrito Federal e RJ 
(Rio de Janeiro destacado no mapa do Brasil. Sabendo que cada Centímetro 
corresponde a 300 quilômetros, responda qual é a distância entre esses dois 
pontos.  R______________________________________________________. 

 

Atividade 5: A escala em um mapa indica: 

      (   ) Quantas vezes o tamanho original foi aumentado para ser feita a produção 
cartográfica. 

      (    ) A projeção utilizada para a confecção do mapa. 

      (   ) Quantas vezes o tamanho original foi reduzido para ser representado no 
mapa. 

 
 

 



LINGUA INGLESA 

Nome________________________________________________6º ano __ 

( 1º Roteiro do mês de maio – 1º e 2º aula) 

Questão 1 – De acordo com os estudos dos roteiros anteriores referentes a 

família e sobre os possessive adjective,faça o que se pede. 

A palavra father significa: 

(        ) mãe  

(         ) filho   

(       ) pai    

Questão 2 - A palavra son significa: 

(       ) tio    

(        ) primo   

(       ) filho   

Questão 3 – A palavra mother significa: 

(       ) mãe   

(        ) tia     

(       ) prima 

Questão 4 – A palavra daughter significa: 

(       ) cunhada 

(       ) filha 

(       ) tia 

Questão 5 – A palavra grandfather significa: 

(         ) avô 

(         ) pai 

(         ) bisavô 

Questão 6 – A palavra grandmother significa: 

(        ) tia 

(         ) mãe 

(         ) avó 

 

 



 

Questão 7 – O possessive adjective my significa: 

(        ) dele 

(       ) meu 

(         ) dela 

Questão 8 – O possessive adjective her significa: 

(        ) deles 

(        ) dele ( objetos e animais) 

(        ) dela 

Questão 9 - O possessive adjective your significa: 

(       ) seu 

(      ) nosso 

(      ) dele 

Questão 10 - O possessive adjective their significa 

(      ) deles, delas 

(      ) meu, meus 

(      ) dela 

 

 

 

 



1º Roteiro de Maio – Ed. Física –Prof Cintia 

NOME : ________________________________________________________6º ANO 

HANDEBOL 
     O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão 
Karl Schelenz (1890-1956). 
     Desde sua criação, o handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas 
modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços 
eram menores. Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. 
Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com 
sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. 
     Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha 
durante a primeira guerra mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se 
difundisse pela Europa e ainda, para outras partes do mundo. 
     No Brasil, o handebol ganhou força principalmente a partir da década de 1970. De lá 
pra cá, vem se consolidando cada vez mais. Um bom exemplo disso é a marca histórica 
alcançada pela seleção brasileira feminina de handebol em 2013, ano em que conseguiu 
o inédito título de campeã mundial, derrotando países com grande tradição no esporte. 
No handebol masculino, o Brasil ainda não conseguiu um título de grande expressão, 
entretanto também é nítida a evolução que a seleção masculina vem alcançando. 

Entendendo o jogo 

 

     O handebol é um esporte de invasão em que o contato físico não é totalmente 
proibido. Além disso, ao contrário de outros esportes de invasão, a área do goleiro não 
pode ser usada por jogadores de linha. Ou seja, para marcar gols, os jogadores devem 
arremessar de fora da área ou ter seu corpo projetado de fora para dentro da área do 
goleiro (saltando) e realizar o arremesso na fase aérea. 
     Cada jogador tem uma função específica no time. O goleiro é responsável pela 

defesa do gol; o armador central é o articulador das jogadas; meias (direita e esquerda) 

são jogadores que fazem a progressão das jogadas cantadas pelo armador e também 

têm papel defensivo; os pontas (direita e esquerda) são responsáveis pelas jogadas 

realizadas nas extremidades laterais da quadra; o pivô é o jogador que joga de costas 

para o gol com responsabilidade de abrir espaço na defesa adversária. 



Regras do handebol 

Quadra 

As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com 40 metros de 
comprimento por 20 metros de largura, e as balizas – popularmente chamadas de “gols” 
– têm 2 metros de altura por 3 metros de largura. 
Tempo de jogo 

O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos com 10 (dez) 
minutos de intervalo entre eles, nas olimpíadas em Atlanta 1996 foi permitida a utilização 
do tempo, como no voleibol. 
Número de jogadores 

Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por partida, mas, em 
quadra, no momento da disputa, é obrigatório que cada equipe tenha um goleiro e seis 
jogadores de linha. 
As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar em quadra a partir do 
momento em que o jogador substituído sair. 
Posse de bola 
Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas regras básicas para 
quem está com a bola: segurá-la por, no máximo, três segundos – mesmo que ela esteja 
no solo; dar, no máximo, três passos com a bola na mão. 
Área do goleiro 
Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar na área do goleiro. 
Caso essa invasão aconteça, a equipe que está atacando perde a posse de bola. 
Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é permitido que o jogador 
cometa essa invasão, mas somente se pular de fora para dentro na área e soltar a bola 
enquanto estiver no ar. 
Tiro de 7 metros 

O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há alguma agressão em 
uma clara chance de gol. Na cobrança, os jogadores de defesa e de ataque ficam fora 
da linha dos 9 metros e o goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 
metros. 
Tiro Livre 
O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no local onde a 
falta se originou a não ser que ela ocorra dentro da linha tiro livre (linha pontilhada até 
a linha da área), se a falta ocorrer dentro dessa área a cobrança deve ser realizada 
antes da linha pontilhada, em local próximo. 
Penalidades 
Agressões, condutas antidesportivas e irregulares podem ser passíveis de advertências, 
cartões, expulsões e arremessos livres com barreira ou cobrados na linha de 7 m, sendo 
essa a penalidade máxima. Dois cartões amarelos para o mesmo jogador ou um cartão 
amarelo após o quarto cartão amarelo da equipe inteira resultam em dois minutos de 
exclusão do jogador, não podendo ocorrer sua substituição nesse período, deixando o 
time com um a menos até o fim da penalidade. 
Link : https://youtu.be/fuewBv7CAo0 
 

Agora vamos responder: Caso o espaço não seja suficiente para responder favor 

anexar uma folha sulfite ou folha de caderno) 

 

1 – Quando e quem criou o esporte Handebol? 

 

2 – Qual é o tempo e o número de jogadores em quadra durante o jogo? 

 

3 – O que você entende por conduta antidesportiva? E qual nome é dado ao pênalti no 

Handebol? 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

1º Roteiro de Maio – Arte – 2º bimestre 2021 

Dança 

África: ancestralidade e movimento 

     Os movimentos do nosso corpo refletem tudo o que vivenciamos e experienciamos. O jeito de nos 

movimentarmos, nossas posturas e gestos dizem muito sobre nós e a nossa cultura. Com a dança 

não é diferente. Existem muitas formas de dançar elas podem nos mostrar características e formas de 

ver e viver o mundo de um povo. A cultura se expressa nas qualidades e expressividades do 

movimento.  

A qualidade do movimento 

     Mas o que é qualidade de movimento? Quando nos referimentos à qualidade, estamos falando das 

características, do modo como o movimento acontece. Pense em alguém dançando, como podem ser 

esses movimentos? Rápidos, lentos, leves, pesados, fortes, soltos ou muito precisos. São muitas as 

danças de matrizes africanas, cada uma tem as próprias características.  

     Podemos citar exemplos como as qualidades dos movimentos que fazem referência a elementos 

da natureza, que são também elementos sagrados, como o fogo, o rio, o mar, o vento e a pedreira. A 

relação com o chão, por exemplo, aponta para o respeito e reverência à terra. É da terra que brotam 

os alimentos, na terra pisamos e pisaram nossos ancestrais. Os pés, portanto, são parte importante 

da dança, e pisar com firmeza reforça sua relação com a terra.  

     Quando o bloco Ilú Obá De Min traz mulheres dançando e tocando os instrumentos de percussão, 

ele nos convida pensar que nem a música nem a dança são linguagens apenas para homens ou 

mulheres. Também nos apresenta a rica arte e cultura nascidas de matrizes africanas.  

 

 Oficina 1- Experimente e dance 

     Todos podem tocar, cantar e dançar. Assim, convidamos você a experimentar um jeito de se 

movimentar. Veja algumas sugestões de como explorar os movimentos.  

1. Tire os calçados, se possível, e caminhe sentindo o chão. Pise, voltando toda a sua atenção 

para seus pés e a forma como tocam o chão. 

2. Explore formas diferentes de pisar. Procure tocar o chão com uma parte grande da sola dos 

pés e com todos os dedos.  

3. Sinta o amassar, o afundar, o pefar e o espalhar com os pés. 

4. Depois de explorar a relação dos pés com o chão, vamos nos voltar para a qualidade firme do 

movimento.  

5. Explore movimentos firmes realizados com a parte inferior do corpo. Pisadas firmes, com força 

ativa nas pernas e na cintura.  

6. Em seguida, vamos explorar diferentes formas de movimentar a parte superior do corpo. 

Comece com movimentos firmes, trazendo bastante força aos braços, podendo até dançar com 



os punhos fechados. Então, traga mais agilidade aos movimentos firmes. Explore uma relação 

com o ar, podendo usar as maõs como um leque ou uma lâmina que o corta.   

7. Como desafio, explore, ao mesmo tempo, movimentos fimes com a parte inferior do corpo e 

leves com a parte superior.  

8. Que tal se inspirar em movimentos que percebemos na natureza? Movimentos de nuvens, 

ondas do mar, labaredas de fogo, ventos passando entre folhas... 

 

 

Atividade 

1 – Leia o texto com atenção e complete o parágrafo: 

Os movimentos do ______________ refletem tudo o que _______________ e _________________. 

O jeito de nos movimentarmos, nossas _________________ e gestos dizem muito sobre nós e a 

nossa cultura.  

 

 2 – Quando pensamos em alguém dançando, como podem ser esses movimentos?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3 – Quais são os elementos da natureza que fazem referência às qualidades dos movimentos, que 

são também elementos sagrados? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 – Descreva com suas palavras o experimento de dançar “Oficina 1”. O que você sentiu ao se 

movimentar? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


