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GRAMÁTICA  

Substantivo 

O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, 

estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é 
subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero 
(masculino ou feminino), número (singular ou plural) e grau (aumentativo e diminutivo). 

Tipos de Substantivos 
Os substantivos são classificados em nove tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, 
primitivo, derivado e coletivo. 

1. Substantivo Comum 

Os substantivos comuns são as palavras que 
designam os seres da mesma espécie de forma 
genérica: 
Exemplos: pessoa, gente, país. 

Veja também: Substantivo Comum 

2. Substantivo Próprio 

Os substantivos próprios, grafados em letra 
maiúscula, são palavras que particularizam seres, 
entidades, países, cidades, estados da mesma 
espécie. 
Exemplos: Brasil, São Paulo, Maria. 
Veja também: Substantivo Próprio 

3. Substantivo Simples 

Os substantivos simples são formados por apenas 
uma palavra. 
Exemplos: casa, carro, camiseta. 

Veja também: Substantivo Simples 

4. Substantivo Composto 

Os substantivos compostos são formados por 
mais de uma palavra. 
Exemplos: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. 
Veja também: Substantivo composto 

5. Substantivo Concreto 

Os substantivos concretos designa as palavras 
reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, 
animais ou lugares. 
Exemplos: menina, homem, cachorro. 
Veja também: Substantivo Concreto 

6. Substantivo Abstrato 

Os substantivos abstratos são aqueles 
relacionados aos sentimentos, estados, 
qualidades e ações. 
Exemplos: beleza, alegria, bondade. 
Veja também: Substantivo Abstrato 

7. Substantivo Primitivo 

Os substantivos primitivos, como o próprio nome 
indica, são aqueles que não derivam de outras 
palavras. 

 
Exemplos: casa, folha, chuva. 
Veja também: Substantivo Primitivo 

8. Substantivo Derivado 

Os substantivos derivados são aquelas palavras 
que derivam de outras. 
Exemplos: casarão (derivado de casa), folhagem 
(derivado de folha), chuvarada (derivado de 
chuva). 

Veja também: Substantivo Derivado 

9. Substantivo Coletivo 

Os substantivos coletivos são aqueles que se 
referem a um conjunto de seres. 
Exemplos: flora (conjunto de flores), álbum 
(conjunto de fotos), colmeia (conjunto de abelhas). 
Veja também: Substantivos Coletivos 

Gênero dos Substantivos 
De acordo com o gênero (feminino e masculino) 
das palavras substantivas, elas são classificadas 
em: 

• Substantivos Biformes: apresentam duas 
formas, ou seja, uma para o masculino e outra 
para o feminino, por exemplo: professor e 
professora; amigo e amiga. 

• Substantivos Uniformes: somente um termo 
especifica os dois gêneros (masculino e 
feminino), sendo classificados em: 

o Epicenos: palavra que apresenta somente um 
gênero e refere-se aos animais, por exemplo: 
foca (macho ou fêmea). 

o Sobrecomum: palavra que apresenta somente 
um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo: 
criança (masculino e feminino). 

o Comum de dois gêneros: termo que se refere 
aos dois gêneros (masculino e feminino), 
identificado por meio do artigo que o acompanha, 
por exemplo: "o artista" e "a artista". 

 

ATIVIDADES 
 
1. Assinale com (P) as frases em que os substantivos destacados são próprios, com (C) os comuns e 
com (A) os abstratos. 
a. (     ) A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil.  
b. (     ) Precisamos comer peixes. 
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c. (     ) Amor de mãe é infinito. 
d. (     ) Inteligência é algo fundamental. 
e. (     ) O livro está sobre a mesa. 
f. (     ) A pobreza da alma causa pena. 
g. (     ) Sua coragem me impressiona. 
h. (     ) O pobre menino não tinha mãe. 
i. (     ) Manoel sempre foi um menino estudioso. 
j. (     ) O Rio de Janeiro continua lindo. 
 
2. Forme substantivos compostos a partir das palavras a seguir. 

a) mão= mão de obra 
b) pão= pão de mel 
c) abelha= ________________ 
d) manga= ________________ 
e) couve= ________________ 

f) salário= ________________ 
g) bomba= ________________ 
h) banana= ________________ 
i) peixe= ________________ 
j) homem= ________________ 

 

3. Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua classificação. 

(1) abstratos 
(2) próprios 
(3) coletivos 
(4) simples ou comum 
(5) compostos 

 
(     ) cata-vento, pé de moleque, girassol. 
(     ) Ji-Paraná, Cecília, Marcos. 
(     ) verdade, mentira, amizade. 
(     ) elenco, discoteca, flora, fauna. 
(     ) mesa, couve, rádio, avião. 

4. Reescreva as frases a seguir utilizando coletivos, como no modelo. Fique atento à concordância. 
 
MODELO: 
Os espectadores vaiaram o diretor da peça. 
A plateia vaiou o diretor da peça. 
 
a) Os livros estavam destruídos por cupins. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) As fotografias ficaram excelentes. 

_____________________________________________________________________________________ 
c) Os viajantes repousaram na pequena cidade. 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. 

_____________________________________________________________________________________ 
e) Os artistas fizeram uma excelente apresentação. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Relacione as colunas de acordo com os substantivos coletivos: 
a) Banca 
b) Fauna 
c) Flora 
d) Chusma 
e) Malta 
(   ) gente, pessoas 
(   ) animais de uma região 
(   ) malfeitores ou desordeiros 
(   ) vegetais de uma região 
(   ) examinadores 

 

 

 



LIPT  
Gênero textual – Narração 

 

O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário 
um narrador ou narradora, personagem, enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente → (é 
um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, ele 
conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos), 
observador ou personagem da narrativa. 

 Assim, o gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros: 
• epopeia 
• romance 

• conto 
• novela 

• fábula 

 

FÁBULA 

Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. 
Nascida da tradição oral (estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C.), o próprio nome 
remete a histórias contadas e passadas de geração para geração (fabulare significa história, jogo, narrativa). 
Quem não se lembra de ter ouvido, em algum momento, histórias curtas com personagens que são 
animais? A cigarra e a formiga, O leão e o ratinho e A raposa e as uvas são exemplos de fábulas, narrativas 
que constroem um ensinamento, uma moral. 

IMPORTANTE SABER QUE 

“Na fábula, as personagens são animais com características humanas”. 

 

Principais características de uma fábula 
A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. 

Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a 
inveja, a sabedoria, a astúcia etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a 
história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. 

Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de 
uma mesma história, o que não compromete a sua função: a de levar as pessoas a refletirem sobre o 
comportamento em sociedade. 

As fábulas podem ser escritas em prosa (texto em parágrafos) ou em versos. Os títulos geralmente 
fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é 
simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. 
 
Estrutura de uma fábula 

Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima 
de começo, meio e fim, ou seja, 

• no início, apresentamos as personagens e a situação; 
• depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação; 
• por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, 

uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. 
As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam, por exemplo: o 

leão, a força; a coruja, a sabedoria; a raposa, a astúcia. 
 

Fábula: A Raposa e o Corvo – Fábulas de Esopo

    Um dia um corvo estava pousado no galho de 

uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando 

passou uma raposa. 

        Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo 

começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. 

       Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da 

árvore, olhou para cima e disse: 

        --- Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! 

Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! 

Será que ele tem uma voz suave para combinar com 

tanta beleza!? Se tiver, não há dúvida de que deve ser 

proclamado rei dos pássaros! 

        Ouvindo aquilo o corvo ficou que era pura 

vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, 

abriu o bico e soltou um sonoro “Cróóó!” . 

        O queijo veio abaixo, claro, e a raposa 

abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: 

        --- Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o 

senhor tem. O que não tem é inteligência! 

        Moral: Cuidado com quem muito elogia.

Responda 

01 – Qual é o título do texto? ______________________________________________________________ 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/narracao.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-da-prosa-e-da-poesia.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/aprendendo-sobre-o-discurso-em-um-texto-narrativo.htm


02 – O que o Corvo conseguiu arranjar e onde ele foi?___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

 03 – Do que a Raposa decidiu se apoderar? __________________________________________________ 

04 – O que disse a Raposa para bajular (elogiar) o Corvo?_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________    

05 – O que fez o Corvo ao escutar os elogios da Raposa? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

06 – O que aconteceu com o queijo do Corvo? ________________________________________________ 

07 – Qual era a intenção da Raposa ao elogiar o Corvo? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

08 – A moral da história é: 

(  ) Devemos elogiar os amigos. 

(  ) Cuidado com quem muito elogia. 

(  ) Todos os amigos são falsos. 

 

FÁBULA: A coruja e a águia 

Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

– Basta de guerra – disse a coruja. – O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é andarmos 

a comer os filhotes uma da outra. 

– Perfeitamente – respondeu a águia. – Também eu não quero outra coisa. 

– Nessa caso combinemos isto: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 

– Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 

– Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios 

de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 

– Está feito! – concluiu a águia. 

Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam 

de bico muito aberto. 

– Horríveis bichos! – disse ela. – Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os... 

Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi 

justar contas com a rainha das aves. 

– Quê? – disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se 

pareciam nada com o retrato que deles me fizeste… 

Moral: quem ama o feio, bonito lhe parece. 

(Monteiro Lobato. FÁBULAS. 50 edição, Editora Brasiliense, São Paulo, 1994) 

 

Após a leitura do texto, responda às questões: 

1. Quem são os personagens dessa fábula? _______________________________________ 
2. A fábula se divide em duas partes. Quais são elas? ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3. Como a coruja descreveu seus filhotes?_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Por que a águia não reconheceu os filhotes da coruja? _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. Segundo a moral da história, há uma diferença no modo como as pessoas veem umas às 
outras. Explique porquê. ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Produção de texto 

 Escreva uma fábula... escolha um ensinamento ou uma moral da história. Exemplos: MORAL: 1- É 

preciso perceber a importância que têm aqueles que convivem com a gente. MORAL: 2- Quem muito quer, 

nada consegue. MORAL: 3- A Vingança não vale a pena. MORAL: 4 da história: Sempre devemos ajudar a 

quem precisa. MORAL: 5- Tamanho não é documento. 

 Você deve escolher dois, três ou mais personagens. Lembre-se dos elementos que tem na fábula. 

Escolha também: o lugar onde irá acontecer e os conflitos (problemas) que ocorrerão em seu texto.  

 



MATEMÁTICA 

O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja utiliza 10 algarismos (símbolos) diferentes 
para representar todos os números. 

Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do 
algarismo no número modifica o seu valor. 

Características 
• Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a 

ausência de quantidade (zero). 
• Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os 

números. 
• As quantidades são agrupadas de 10 em 10, e recebem as seguintes denominações: 

10 unidades = 1 dezena 
10 dezenas = 1 centena 
10 centenas = 1 unidade de milhar, e assim por diante 
Exemplos 

 

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

 

Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes 
(blocos de 3 ordens), colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a 
esquerda. 

Exemplos 
1) 57283 

Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto 
para separar o número: 57. 283. 

No quadro acima vemos que 57 pertence a classe dos milhares e 283 a classe das unidades 
simples. Assim, o número será lido como: cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e três. 



2) 12839696 

Separando os blocos de 3 algarismos temos: 12.839.696 

O número então será lido como: doze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e 
seis. 

Exercícios 
1) Considere o número 643018 e responda: 

a) Qual o nome da classe que pertence o algarismo 4? 
 
b) Qual o algarismo ocupa a ordem da dezena? 
 
c) Quantas unidades vale o algarismo 3? 
 

2) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que o Brasil tenha, em 2017, 207 
700 000 de habitantes. Escreva esse valor por extenso. 

 

3) Dado o número 137459072, indique: 

a) Quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 4? 
 
 
b) Quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 2?  
 Escreva o número por extenso e decomponha-o. Para isso, indique sua ordem e classe. 

DECOMPOSIÇÃO DOS NÚMEROS DECIMAIS: 

Escreva o número por extenso e decomponha-o. Para isso, indique sua ordem e classe. 

a) 1543567 

Vamos, inicialmente, separar as ordens desse número de três em três algarismos. 

1.543.567 

O número 567 pertence à classe das unidades simples; o número 543 pertence à classe dos milhares; 
e o número 1 pertence à classe dos milhões. Portanto, vamos ler o número como: 

Um milhão quinhentos e quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e sete 

Decompondo esse número, temos: 

1.000.000 + 500.000 + 40.000 + 3.000 + 500 + 60 + 7 

7 unidades 

6 dezenas 

5 centenas 

3 unidades de milhar 



4 dezenas de milhar 

5 centenas de milhar 

1 unidade de milhão 

EXEMPLOS:  

1) Um ciclista percorreu 5781 km em um ano, este número é formado por: 

RESPOSTA: 

5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 1 unidade 

 

2) Faça a decomposição do número 93121. 

 RESPOSTA: 

9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade. 

 

3) Descreva em numeração decimal “dez mil, duzentos e cinquenta e três”. 

RESPOSTA: 

“Dez mil, duzentos e cinquenta e três” é igual a 10253. 

EXERCÍCIOS: 

1) Considere o número 582, qual a o valor posicional do número 5? 

R: _______________________________________________________________ 

 

2) Seja um número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das centenas, e o número 4 
ocupa o valor posicional das unidades. Se colocarmos entre esses dois números o número 3, qual o 
valor posicional do número 3? 

R: _______________________________________________________________ 

3) O salário de uma pessoa é R$ 1255,00. Indique a quantidade mínimas de notas que essa pessoa 
recebeu em um pagamento em dinheiro. 

R: _______________________________________________________________ 

 
NUMEROS NATURAIS 
 
Quando o zero não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra N e, 
nesse caso, esse conjunto é denominado de Conjunto dos Números Naturais Não-Nulos: N* = {1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...}. 

• Conjunto dos Números Naturais Pares = {0, 2, 4, 6, 8...} 
• Conjunto dos Números Naturais Ímpares = {1, 3, 5, 7, 9...} 



O conjunto de números naturais é infinito. Todos possuem um antecessor (número anterior) e um 
sucessor (número posterior), exceto o número zero (0). Assim: 

• o antecessor de 1 é 0 e seu sucessor é o 2; 
• o antecessor de 2 é 1 e seu sucessor é o 3; 
• o antecessor de 3 é 2 e seu sucessor é o 4; 
• o antecessor de 4 é 3 e seu sucessor é o 5. 

Cada elemento é igual ao número antecessor mais um, excetuando-se o zero. Assim, podemos 
notar que: 

• o número 1 é igual ao anterior (0) + 1 = 1; 
• o número 2 é igual ao anterior (1) + 1 = 2; 
• o número 3 é igual ao anterior (2) + 1 = 3; 
• o número 4 é igual ao anterior (3) + 1 = 4. 

A função dos números naturais é contar e ordenar. Nesse sentido, vale lembrar que os homens, 
antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade em realizar a contagem e ordenação das 
coisas. 

De acordo com a história, essa necessidade começou com a dificuldade apresentada pelos pastores 
dos rebanhos em contarem suas ovelhas. 

Assim, alguns povos antigos, desde os egípcios, babilônios, utilizaram diversos métodos, desde 
acumular pedrinhas ou marcar as ovelhas. 

1) Escreva três números naturais ímpares consecutivos , entre os quais o menor seja 991. 

R:_____________________________________________________ 

2) Responda qual é o antecessor do maior número natural par de três algarismos? 

R:_____________________________________________________ 

3) Observe os números naturais abaixo e escreva o antecessor e o sucessor de cada um deles. 

a) 658    

b) 1000  

c) 8019   

d) 51 000 

  

4) Observe os números  abaixo e escreva três números naturais consecutivos, sabendo que o maior 
deles é: 

a) 18    

b) 99   

c) 799  

d) 1500 

 



5) Responda: 

a) Qual é o sucessor de zero? 

b) O número 3000 é sucessor de que número? 

c) Qual é o menor número natural? 

  

6) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas questões abaixo: 

a) (   ) 25 e 26 são números consecutivos. 

b) (   ) o antecessor de 10 é 9, pois: 10 -1=9. 

c) (   ) O antecessor de 50 é 51. 

d) (   ) Todo número natural com exceção do zero, tem um antecessor. 

e) (   ) 1,3,5,7,9,11 é uma sequência dos números naturais pares. 

f) (   ) O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele. 

g) (   ) Todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita. 

  

7) Analise a sequência abaixo: 

1,2,4,7,11,16,22… 
Qual é o próximo número dessa sequência? 

R:__________________________________________________  

  

8) Responda quantos números naturais existem entre 30 e 48? 

R:____________________________________________________  

  

9) Calcule mentalmente e responda quantos números naturais existem de 25 até 50? 

R: _____________________________________________________ 

  

10) Analise: 

Para numerar de 5 até 50, quantos números escrevemos? 

R: ________________________________________________ 

 GEOMETRIA 

Noções primitivas de Geometria: ponto, reta, plano e espaço 



 
As noções primitivas da Geometria são os elementos que não possuem definição, mas que dão 
base para ela: reta, ponto, plano e espaço. 

 

As noções primitivas da Geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos 

que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Esses elementos 

são ponto, reta, plano e espaço. Explicar cada um deles não é tarefa fácil, pois temos 

apenas noções primitivas sobre esses elementos, ou seja, não existe uma definição precisa para 

eles. 

Quando tentamos encontrar uma definição para elementos de uma figura ou sólido geométrico e, 

depois, a definição de elementos desses elementos e continuamos trilhando esse caminho, fatalmente 

chegaremos a uma dessas noções primitivas. 

O cubo, por exemplo, é um sólido geométrico chamado de prisma reto cujos lados são 

todos quadrados. O quadrado, por sua vez, é uma figura geométrica que possui quatro lados 

congruentes e ângulos de 90°. Os lados de um quadrado são segmentos de reta. Já a reta é 

uma noção primitiva que não possui definição, mas possui características e propriedades. 

 

Exemplo da trilha de definições dadas acima: cubo, quadrado, segmento de reta e reta 

Sabendo disso, não é necessário pensar muito em como explicar esses elementos 

(ponto, reta, plano e espaço). O importante é conhecer sua utilidade para a Geometria e o modo 

como os sólidos e figuras comportam-se diante dessas noções primitivas. 

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. 

Usualmente representamos o ponto com um “pingo” ou uma bolinha, mas é importante saber que isso 

é apenas uma representação geométrica. 

Os pontos são usados para representar localizações no espaço. Como não possuem tamanho ou 

forma, uma localização em algum espaço fica bem definida quando está em algum ponto. 

Reta 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/o-que-e-plano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/Area-cubo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/prisma.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/quadrados.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm


Retas são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Embora 

sejam formadas por pontos, também não possuem definição, mas apenas essa característica. 

Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. 

Nessa construção, note que é possível medir a distância entre dois pontos específicos que estão 

sobre uma reta. Entretanto, continua não sendo possível medir a largura da reta, pois os pontos que 

a formam não possuem dimensões. Por essa razão, dizemos que a reta é um objeto unidimensional, 

ou seja, que possui uma única dimensão. 

Outras figuras unidimensionais são as semirretas e os segmentos de reta, que, respectivamente, são 

uma reta que possui começo, mas não possui fim, e uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto 

final. 

 

Exemplos de reta, semirreta e segmento de reta 

 

Plano 

Também não há definição para plano, entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas 

características. 

Assim como a reta é a figura formada pela justaposição de pontos, o plano é o objeto formado pelo 

enfileiramento de 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 pedaços 

de planos são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa, telas 

de smartphones, portas etc. 

É dentro dos planos que são definidas as figuras geométricas bidimensionais, pois é como se 

o plano fosse uma “extensão perpendicular da reta”. Sendo assim, o plano é o objeto no qual as 

figuras construídas contam com a possibilidade de ter largura e comprimento. 

Espaço 

Assim como o plano é uma justaposição de retas no “sentido perpendicular”, o espaço é uma 

justaposição de planos “no sentido perpendicular”. Os planos são colocados um sobre o outro, de 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/distancia-entre-dois-pontos-no-espaco.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm


modo que dois planos não possuam nenhum ponto em comum, mas que estejam tão próximos a ponto 

de serem confundidos. 

O espaço é o local onde toda a Geometria espacial acontece e faz sentido, onde todos os sólidos e 

figuras geométricas podem ser construídos. É todo o espaço que nos envolve e que segue infinita e 

ilimitadamente do ponto onde estamos para todas as direções. 

Trata-se da extensão natural do plano para a terceira dimensão e, por isso, sólidos geométricos 

construídos no espaço podem ter profundidade, além de largura e comprimento. 

A figura a seguir mostra um plano em perspectiva e um cubo sobre ele. Note que a face do cubo que 

toca o plano – um quadrado – possui largura e comprimento, mas a profundidade está além das 

dimensões aceitas por ele. 

 

 

Sólidos geométricos espaciais sobre um plano 

EXERCÍCIOS 

1. Triângulos, quadrados e retângulos são exemplos de polígonos. Na figura abaixo, temos outro 
polígono, cujos vértices são os pontos M, N, P, Q, R e S. 

 

Quantas retas formam os lados desse polígono? 

R: -------------------------------------------------------------- 



1. Observe as retas, r s e t e os pontos A, B, C, D e E da figura a seguir. 

 

 

a) Que pontos pertencem à reta r? 

R: -------------------------------------------------------------- 

 

b) Que pontos pertencem à reta s? 

R: -------------------------------------------------------------- 

 

c) Que pontos pertencem à reta t? 

R:-------------------------------------------------------------- 

 

2. Na figura abaixo, encontra-se um retângulo. 

 

Responda: 

a) Qual palavra completa corretamente a afirmação abaixo? 
Os ................... A, B, C e D são os vértices desse retângulo. 

b) Quantas retas formam os lados do retângulo?  

c) A superfície do tampo de uma mesa retangular dá ideia de quantos planos?  

3. Observe as figuras abaixo. 

  



 

Agora, identifique pelo número: 

a) a semirreta BA= 
b) a reta AB= 
c) o segmento de reta AB= 
d) a semirreta AB= 

 

HISTÓRIA 

O QUE A HISTÓRIA ESTUDA? 

 A História estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Ou seja, ela estuda o 

passado e o presente. 

O HISTORIADOR E O TEMPO 

 História é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao 

longo do tempo.  

 Tradicionalmente, costuma-se dividir a evolução da humanidade em Pré-história e História.  

 Os primeiros homens surgiram na Terra há aproximadamente um milhão de anos. Eram 

nômades, isto é, viviam se deslocando de uma região para outra em busca de alimentos. Observando 

a natureza, aprenderam a plantar, descobrindo a agricultura. Esse fato os levou se tornarem 

sedentários. Começaram então a surgir as civilizações, e os homens inventaram a escrita.  

 A invenção da escrita é usada como referência para separar a Pré-História da História. 

 Para contar o tempo, os homens inventaram calendários, usando como marcos fatos 

importantes em suas sociedades.  

 Os povos ocidentais, dos quais fazemos parte, usam o calendário cristão, isto é, contam o 

tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, considerado o ano O. Se um fato ocorreu antes disso, 

diz-se que foi em um determinado ano a.C., ou seja, antes de Cristo.  

 No calendário cristão, a cada 100 anos temos um século, e a cada 1.000 anos temos um 

milênio.  

 Os séculos começam com a dezena 01 e terminam com a dezena 00.  

 A História, ou tempos históricos, pode ser dividida em períodos, para ser mais bem estudada.  

 Uma das divisões mais tradicionais é em idades:  



• Idade Antiga: vai da invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império 

Romano do Ocidente, em 476.  

• Idade Média: da conquista do Império Romano do Ocidente até a invasão de Constantinopla pelos 

turcos, em 1453.  

• Idade Moderna: da invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789.  

• Idade Contemporânea: da Revolução Francesa até nossos dias.  

 O passado é estudado por meio de todos os vestígios e registros deixados por nossos 

antepassados. Os historiadores procuram documentos, ruínas, inscrições, livros, poemas, cartas, 

enfim, tudo que possa ajudar na reconstrução dos acontecimentos. Esses registros do passado são 

chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser visuais (pinturas, gravuras, filmes), 

materiais (vestígios de civilizações passadas, como martelos, facas artesanais e esculturas), escritas 

(através de mapas e documentos utilizados no passado), e fonte oral, na qual o historiador pode se 

basear através de relatos de pessoas mais velhas. As fontes imateriais são aquelas as quais não 

estão registradas, e que assim não se pode obtida fisicamente, mas que podem ser analisadas através 

dos movimentos que as representam, como as festas, os costumes, as lendas e a mitologia.  

 

ATIVIDADES 

1) Pesquisar o significado das palavras: 

Primórdios ______________________________________________________________________ 

Nômades _______________________________________________________________________ 

Sedentários _____________________________________________________________________ 

Civilizações _____________________________________________________________________ 

 

2) O que são fontes históricas? Resposta _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3) O que marca a passagem da fase Nômade para a sedentária é a descoberta da? Resposta ______ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) O que marca o início das civilizações ou período da História é a invenção da? Resposta _________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5) No calendário cristão, a cada 10anos temos uma década, a cada 100anos temos um século, e a 

cada 1000anos temos um milênio. Os séculos começam com a dezena 01 e terminaram com a dezena 

00. Assim do ano 1 ao ano 100 temos o século I, do século 601 ao 700, temos o século VII, do ano 

1601 ao 1700, século XVII.  



• Para contar o tempo, os homens inventaram calendários, usando __________ importantes para 

marca-los. Hoje a maioria dos povos adota o calendário ___________, que tem como ponto de 

referência para a contagem do tempo o nascimento de _______________.  

6) A periodização mais utilizada em História para falar de períodos longos é o século, e 

tradicionalmente costuma ser representado em números romanos. Os mais utilizados são os 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva o século correspondente de cada data:  

 478- _____________________ 1453-____________________  

2000-____________________ 1501-____________________ 

 

7) Quais os quatro períodos ou idade dos tempos históricos?  

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________. 

4. _______________________________________________ 

 

8) Para reconstruir o passado, os historiadores procuram documentos, ruínas, vestígios, enfim, todo 

tipo de registro deixado pelos______________ que viviam antes de nós. O conjunto desse material 

são as chamadas ______________.  

 

9) A evolução da humanidade tradicionalmente se divide em ___________ e ___________.  

 

10) Explique qual é a semelhança entre o trabalho do historiador e o trabalho do detetive. Resposta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



GEOGRAFIA 

Movimentos da Terra Rotação 

 

 Rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de seu 

próprio eixo. Esse movimento acontece no sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 

4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo o responsável por termos o dia e a noite. 

 

 Quando um lado do planeta está para o lado do sol, é dia, e 

consequentemente, do lado oposto   é noite. Sem 

o movimento da Rotação não haveria vida na 

Terra, já que este movimento desempenha um 

papel fundamental no equilíbrio de temperatura e 

composição química da atmosfera. 

        O movimento de rotação da Terra 

ocorre de oeste para leste,  ou seja, a porção 

Leste vê o nascer do sol primeiro que o Oeste.   

 Como exemplo podemos citar o Brasil e o Japão, onde a diferença de    

  Fusos horários é exatamente 12 horas. Deste modo, quando no Japão são 6h da manhã, no Brasil 

são 6h da tarde. 

Translação 

 O movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol junto com os 

outros planetas. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas 

e cerca de 48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. 

 O tempo que a planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado "ano". 

 O ano civil, aceito por convenção, tem 365 dias. Como o ano sideral, ou o tempo concreto do 

movimento de translação, é de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias, dia 

este que é acrescido ao nosso calendário no mês de fevereiro e que recebe o nome de ano bissexto. 

 O movimento de translação é o responsável pelas quatro estações do ano: verão, outono, 

inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. 

 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Astronomia/content2.php
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Astronomia/content2.php


Atividades 

1 . “O que aconteceria se a Terra parasse de girar?” Resposta na lata: tudo sairia voando! 

“É impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto, mas, se isso acontecesse tudo aquilo que 

se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente: as cidades, os oceanos e até o ar 

da atmosfera', afirma Rubens Machado, do departamento de astronomia da USP. (…)” 

TANJI, T. Revista Galileu, 09 jun. 2015. Acesso em: 21 maio. 2020 (adaptado). 

A consequência da hipótese acima apresentada deve-se pela combinação entre: 

a) a inércia e a alta velocidade de rotação terrestre 

b) a força da gravidade e o movimento de translação 

c) o eixo rotacional e o campo magnético da Terra 

d) a massa da Terra e o alinhamento da órbita lunar 

e) a translação e a rotação planetária 

 

2. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. 

Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996. 

A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? 

a) Achatamento de suas regiões polares. 

b) Movimento em torno de seu próprio eixo. 

c) Arredondamento de sua forma geométrica. 

d) Variação periódica de sua distância do Sol. 

e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita. 

 

3. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas e cerca 

de 48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. O texto refere-se ao: 

 

a) Movimento de Rotação. 

b) Movimento em torno de seu próprio eixo. 

c) Movimento de Translação. 

d) Movimento Gravitacional. 

 

 

4. 2020 é um ano Bissexto, ele terá 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os 365 habituais. 

Esse "dia extra" ocorre a cada 4 anos, quando é adicionado o 29 de fevereiro no calendário. 

Quais serão os próximos Anos Bissextos e a que movimento da Terra ele está relacionado? a) 2024, 

2028, 2032, 2036. Movimento de Rotação. 

b) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Rotação 

c) 2024, 2028, 2032, 2036. Movimento de Translação. 

d) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Translação. 



 

5. O movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento acontece no 

sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9 centésimos para ser 

concluído, sendo o responsável por termos o dia e a noite. O texto retrata: 

 

a) Movimento de Rotação. 

b) Movimento de Rotação e Translação. 

c) Movimento de Translação. 

d) Movimento Gravitacional.

6. Leia o texto e complete as lacunas: 

I - O tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado de? II - O ano_ 

 , aceito por convenção, tem_  dias. 

III - O tempo necessário para a Terra completar uma volta ao redor do Sol é de  dias, 

horas e cerca de  _ minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. 

 

7. O movimento de rotação da Terra ocorre: 

a) de Norte para Sul. 

b) de Leste para Oeste. 

c) de Oeste para Leste. 

d) de Sudoeste para Noroeste 

 

CIÊNCIAS 

A Terra 

 Nosso Planeta é constituído por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Sua estrutura externa 
pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera. 
 Litosfera é a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta de rochas sólidas e solo 
que nada mais é que a degradação das rochas. 
 Hidrosfera é o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente em oceanos, geleiras, 
rios, lagos, nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. 
 Atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. 
 
A Biosfera 
 É o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que vivem. Ela é composta de 
regiões da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Os seres vivos estão distribuídos por praticamente por 
todo o planeta Terra; habitam ambientes quentes e frios, úmidos e secos, por exemplo.  
Entre todos os planetas já conhecidos e estudados o planeta Terra é o único que abriga seres vivos, 
por reunir condições adequadas para abrigar vida tal como conhecemos. Na tabela a seguir, algumas 
dessas condições são comparadas com as de outros planetas do Sistema Solar. 
 



 

 TERRA OUTROS PLANETAS 

ATMOSFERA A atmosfera é rica em gases como 
o gás oxigênio, que é essencial 
para vários seres vivos, e o gás 
carbônico, principal gás envolvido 
na produção de alimentos pelas 
plantas e na manutenção da 
temperatura do planeta. 

Os demais Planetas do Sistema Solar 
apresentam atmosfera, que varia em 
espessura e na composição de gases, 
algumas das quais contêm gases nocivos. 

TEMPERATURA A temperatura média de sua 
superfície é de aproximadamente 
15ºC. 

Muitos apresentam variação de temperatura 
bastante significativa. Em Mercúrio, por 
exemplo, a temperatura chega a mais de 
400ºC durante o dia, caindo para menos de 
– 170ºC à noite. 

]] Possui quantidade abundante de 
água no estado líquido. A água é 
considerada essencial para o 
surgimento e a manutenção da 
vida na Terra. 

Em 2018, com base em dados obtidos por 
uma sonda espacial, pesquisadores 
encontraram indícios de água em estado 
líquido em um reservatório subterrâneo em 
Marte. Essa evidência ainda é objeto de 
estudo. Não foi detectada água em estado 
líquido em outros planetas do Sistema 
Solar.  

 

 

 
O Ecossistema 
 

 Um ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos 
(bióticos) e os não vivos (abióticos) de um ambiente. Os seres vivos 
de um ecossistema mantêm relações entre si e também com os 
componentes não vivos. Cada ecossistema possui características 
próprias e se diferencia aos elementos que o compõem. 
 A ciência que estuda as interações entre os componentes vivos e 
não vivos dos ecossistemas é a Ecologia. A palavra Ecologia vem 
do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, c 

AY6orresponde,´bn K[ portanto, ao estudo da casa ou do lugar onde se vive. Os locais de um 
ecossistema Yem que um ser vivo vive e pode ser encontrado são o seu Habitat. Nesse local, ele se 
alimenta, se reproduz e se abriga. 
  
Leia algumas informações sobre as bromélias 
 
1. Podem crescer sobre outras plantas, na superfície de rochas ou no solo. 
2. A maioria vive em ambientes quentes e úmidos. 
3. O néctar da flor pode alimentar beija-flores, morcegos e insetos, que acabam transportando grãos 
de pólen em seus corpos. 
4. Algumas armazenam água no centro das folhas, servindo de habitat para animais, como pequenos 
anfíbios. 
1 
Com base nessas informações, organize: 
 
a) uma lista dos componentes vivos citados com os quais as bromélias se relacionam; 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b) uma lista dos componentes não vivos citados com os quais as bromélias se relacionam. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Obtenção de alimentos 
 
 Todos os seres vivos precisam de alimento pois eles são sua fonte de energia e de materiais 
para produzindo-o ou alimentando-se de outro organismo. 
 Produtores são seres vivos que produzem seu próprio alimento, incluem plantas, algas e certas 
bactéria encontradas em ambientes aquáticos. A maioria dos produtores fazem fotossíntese, nesse 
processo, os seres vivos utilizam água, gás carbônico e energia luminosa do Sol para a produção de 
açúcares utilizados como alimento. 
 Consumidores são aqueles que se alimentam de outros organismos ou de partes deles. Todos 
os animais, inclusive os seres humanos são consumidores. 
 Decompositores são seres vivos que se alimentam de partes mortas ou de resíduos de outros 
seres, como fezes e restos de vegetais. São representados por várias espécies de fungos e bactérias 
e estão em todos os ecossistemas. Eles evitam o acúmulo de restos e dejetos nos ecossistemas, 
transformando-os em compostos mais simples que podem ser aproveitados pelos produtores.  
 
Relações Alimentares entre os seres vivos 
 
Cadeias Alimentares 
 Uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de interações entre diferentes organismos 
que servem de alimento uns aos outros. As setas partem de um ser vivo que serve de alimento em 
direção a outro que dele se alimenta. Em geral as cadeias alimentares são representadas 
graficamente. 
 

 
 
 De modo geral, as cadeias alimentares são compostas de um produtor, um ou mais 
consumidores e decompositores. Cada um desses seres vivos corresponde a um elo da cadeia. Cada 
posição na cadeia alimentar é denominada nível trófico. Veja a seguir os níveis tróficos mais comuns. 
 Primeiro nível trófico: é ocupado pelos produtores, como plantas terrestres e aquáticas; 
 Segundo nível trófico: é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam de 
produtores. 
 Terceiro nível trófico: é ocupado pelos consumidores secundários, que se alimentam de 
consumidores primários. 
 Quarto nível trófico: é ocupado pelos consumidores terciários, que se alimentam de 
consumidores secundários. 
 
 
Teias Alimentares 
 
 Em um ecossistema, as cadeias alimentares não ocorrem isoladamente, mas se interligam, 
formando as teias alimentares. Em uma teia alimentar, alguns seres vivos podem ocupar diferentes 
níveis tróficos.  



                
Agora é a sua vez, responda o que se pede: 
 
 
1. Como os seres vivos podem ser classificados de acordo com o modo de obtenção de alimento? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Observe a cadeia alimentar abaixo e responda: 

Planta → Lagarta → Sapo → Coruja 
 
a) quantos níveis tróficos existem nessa cadeia alimentar?_______________________________ 
b) qual é o ser produtor dessa cadeia alimentar?_______________________________________ 
c) quais são os seres vivos consumidores dessa cadeia alimentar?_________________________ 
______________________________________________________________________________ 
d) que seres vivos estão ligados a todos os organismos dessa cadeia alimentar, mas não foram 
representados? _________________________________________________________________ 
 
3. O quadro a seguir lista os seres vivos consumidores de um ecossistema e seus alimentos. Analise-
o e monte uma teia alimentar 
 

Consumidores Alimentos 

Besouro Planta 

Caracol Planta 

Pardal Besouro, Caracol e 
Planta 

Coruja Pardal e Caracol 

Sapo Besouro 

Serpente Sapo e Pardal 

Gavião Pardal e Serpente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO FISICA 

CORPO, MOVIMENTO E SAÚDE: QUAL A IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE. 

  Caminhar, correr, andar de 

bicicleta no parque, ir para a academia e 

trocar o elevador pela escada são 

atividades que têm em comum o 

movimento do corpo, uma condição 

essencial para se promover a saúde e a 

longevidade. 

  Manter-se ativo produz inúmeros 

benefícios, dentre os quais os mais 

visíveis são a prevenção (e cura) de 

diversas doenças, emagrecimento, 

aumento da resistência física e da auto 

estima, alívio do estresse e o 

fortalecimento da musculatura, evitando 

dores nas articulações. 

EXERCITAR-SE TRAZ FELICIDADE 

 Se você queria um bom motivo para começar a se exercitar, encontrou o melhor: movimentar-

se continuamente garante maior nível de felicidade. E as mudanças, fisiológicas e emocionais, que 

ocasionam tamanho bem-estar, dão-se imediatamente ao início do exercício físico. 

 Outro fator que contribui para a felicidade é a melhora da estética e conseqüente elevação da 

auto- estima. Verificar no espelho novas medidas corporais e o fortalecimento muscular, além de maior 

agilidade e resistência físicas, ocasionam uma autoimagem mais positiva e contribuem para que a 

criança se sinta mais bonita, valorizada e grata pela vida. 

 

OS BENEFÍCIOS SÃO PARA TODO O ORGANISMO 

 De modo geral, estar em movimento melhora muito a qualidade de vida os exercícios físicos 

ainda favorecem a interação social e o desempenho   nos estudos, por aumentar a velocidade de 

reação e a memória. 

 Outro ponto importante é que há garantia do bom funcionamento dos órgãos. Não é à toa que 

o esporte atua diretamente na prevenção de uma série de doenças, principalmente quando aliado a 

uma alimentação balanceada e hábitos saudáveis. E então, que tal garantir uma vida mais saudável, 

incluindo o movimento do corpo no seu dia a dia? Motive seus amigos também.  

 

Atividades 

 

Quais os benefícios que o movimento traz pra o organismo? Resposta ________________________ 

http://104.152.168.27/~blog/entenda-a-importancia-do-exercicio-fisico-para-a-qualidade-de-vida/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Por que o exercício traz felicidade para os praticantes? Resposta ____________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Você encontrou algumas palavras desconhecidas. Pesquise e anote aqui. _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

INGLÊS  

Agora vocês vão conhecer os pronomes pessoais em inglês. Preparados? 

 Atente-se a tabela. 

Personal Pronouns Pronomes pessoais 

I Eu 

You Você/ vocês 

he ele 

she ela 

it ele(a) neutro, usamos para objetos e 

animais. 

we nós 

they eles(as) 

 

Questão 1 –Colocando em prática os pronomes pessoais. 

a) Patty- __________   d) The cake -__________ 

b) Peter -__________        e) My cat and I -________ 

c) Peter and Patty -_______  f) Peter and you -_________ 

 

Questão 2 – Complete com o pronome pessoal correto. 

a) Hello! _______ am Patty.  d) ________is Mary. 

b) __________ is Peter.   e) ________ are my brothers. 



c) _______ is the cake. 

  

 Agora vamos conhecer o verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar e suas conjugações 

são: am/is/are. 

 Atente-se a tabela. 

Singular Plural 

I am Patty We are Spanish. 

You are Paul You are students 

He is Peter They are teachers. 

She is Rita  

It is Mimi  

 

Questão 1 – De acordo com a tabela acima complete com o verbo to be (am,is/are). 

a) I ___________ a teacher. 

b) Rita _________a doctor. 

c) It ________ a beautiful house. 

d) Paul _________ a good student. 

e) We _______ friends. 

f) They __________ Brazilian. 

 

Questão 2 – Circule a odd word. 

a) dog- cat- fish -book        c) he – is – she -it  

b) he -is -she -it            d) house – boy – girl – man 

e)  school – student – car – teacher.      f) hamburger – hot dog – pizza – pencil. 

 

Questão 3 - Circule o verbo correto. 

a) Peter and Patty (is / are ) teachers. 

b) My name ( are/ is ) Patty. 

c) What ( is/ your ) name? 

d) They ( are / is) friends. 

e) The cat ( is / are ) brown. 

ARTE 

    Olá estamos aqui para mais uma atividade remota. Espero que você esteja bem. Vamos dar 

sequência ao estudo sobre música. 

     Na atividade anterior vimos os parâmetros sonoros que são: Timbre, Intensidade, Altura e Duração. 

Para que a música aconteça é preciso organizar esses elementos. 



1º Texto Elementos da linguagem musical 

     Para criar música fazer composições é preciso conhecer os elementos da linguagem musical. Os 

parâmetros do som tocados simultaneamente formam a Densidade que organiza a Harmonia, a 

Melodia e o Ritmo resultando na música. Veja o quadro a seguir. 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º TEXTO PATRIMÔNIO CULTURAL 

     Patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais de um povo. Os patrimônios culturais classificam-

se em: materiais, que são pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, prédios, cidade, partituras 

musicais, textos entre outros; e imateriais que são práticas da vida social, modos de fazer passados 

de geração e geração, cantos danças, ritos, modos de fazer (receitas, artesanato). 

     O patrimônio do povo brasileiro são heranças de matrizes indígenas, africanas e europeias. 

     Antes do descobrimento do Brasil, as populações nativas, compostas pelos, índios, dançavam e 

entoavam cantos, e marcavam ritmos. A partir da presença das etnias africanas os sons produzidos 

pelos negros determinaram as futuras manifestações da música brasileira. De Portugal vieram as 

modinhas. Da cultura alemã recebeu a influência da valsa, a quadrilha veio da França uma releitura 

PARAMETROS DO SOM 

Timbre Intensidad

e 

Altur

a 

Duração 

Fonte 

sonora 

Melodia é a 

organização 

linear de sons, 

com alturas e 

duração 

diferentes 

Harmonia é a 

combinação 

de sons 

emitidos ao 

mesmo tempo 

Densidade 

Sons 

simultâneo

s 

Forte 

fraco 

Agud

o 

grave 

Curto 

longo 

Ritmo 

organização de 

sons com 

durações 

diferentes 

inclusive 

pausas 

Gênero são as categorias em que a música se encaixa servindo de referência para variações. 

Ex Samba, samba rock, samba de breque, sertanejo, sertanejo universitário etc 

Estilo é algo pessoal, baseado em escolha e envolvem diversos elemento como ritmo, modos 

de tocar, melodia e harmonia 

 

 



das danças da corte. As composições das modinhas contribuíram para o surgimento de novos ritmos 

como: o maxixe, o chorinho e o samba. 

Atividades 

1º Encontre no caça-palavras, as palavras grifadas no texto acima, pinte cada palavra com cores da 

sua preferência. 

 

A Z F P Q U A Í N D O K E F G W S R  
B  U R R U R L E S A H N I D O M D T  
L K O P Q I V M W F Ã L O D N Í Í W  
X F A J Ç M R E A L E M Ã D F N N U  
R I R H E A V U U N E L A G Ã M D T  
P A R T I T U R A S M U S I C A I S  
R F I L M E F O R M I E M P B I O H  
Q R T I A R R P M Õ Ã Ç A P N M S K  
B I M F G I H É L R D F X T A E B D  
Z C O G F A D I S Q S Ç I P S B M C  
A A S T L I J A M N O P X C Y U B A  
B N E A Q S Y S U G T I E P E F T Ã  
M A D G K Ç P S A G N I E Ô Ê I H X  
A S O I N Ô M I R T A P Y W E A Q S  
S A D O H N I R O H C X C M H M B F  

 

2º Faça uma lista com suas músicas preferidas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 





 
 
 


