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LIPT 

Linguagem Verbal e Não Verbal 

  

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. 
 

 

 

 

 
 
Exemplos de Linguagem Verbal e Não Verbal 
 

Vale ressaltar que ambas são modalidades 
comunicativas, sendo a comunicação 

definida pela troca de informações entre o 

emissor e o receptor com a finalidade de 
transmitir uma mensagem (conteúdo). 

 



Nesse sentido, a linguagem representa o uso 
da língua em diversas situações 

comunicativas. 
As duas modalidades são muito importantes 

e utilizadas no dia a dia, no entanto, a 
linguagem verbal é a mais empregada. 

Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a 
linguagem verbal, expressa pela escrita, e 
quando observamos as cores do semáforo, 

estamos diante da linguagem visual (não 
verbal). 
Em resumo, se a transmissão de 
informações na mensagem é realizada 
mediante o uso de palavras, trata-se de um 
discurso verbal. Caso contrário, se a 
mensagem não é produzida pela escrita, 
estamos utilizando um discurso com 
linguagem não-verbal. 

 

 

Linguagem Mista 
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. 

 

Um exemplo de linguagem mista são as 
histórias em quadrinhos, em que 
acompanhamos a história por meio dos 
desenhos e falas das personagens. 
 

Linguagem Formal e Informal 
As duas variantes linguísticas da língua 
podem ser classificadas em linguagem formal, 
chamada de linguagem culta, e a linguagem 
informal, também denominada por linguagem 
coloquial. 
Assim, enquanto a linguagem formal é 
utilizada através das normas gramaticais (por 
exemplo, numa entrevista de emprego), a 
linguagem informal é aquela espontânea e 
despreocupada com as regras (por exemplo, 
numa conversa entre amigos). 

 

Exemplos 
 

Podemos citar inúmeros exemplos de linguagem verbal e não verbal uma vez que 
recebemos esses dois tipos de mensagens todos os dias sem nos darmos conta de sua diferença. 

Quando assistimos uma palestra (ou uma aula) estamos decodificando a mensagem do 
palestrante (emissor), o qual se expressa por meio do signo linguístico (palavra e expressões). 
Nesse caso, a comunicação verbal está sendo efetivada e a palavra é o código utilizado. Outros 
exemplos de comunicação verbal são: diálogos, leitura de livros, revistas, dentre outros. 

Por outro lado, quando estamos assistindo uma apresentação teatral em que o ator se 
expressa por mímicas (linguagem corporal) e não emite nenhuma palavra, estamos diante da 
linguagem não verbal. 

Outros exemplos de linguagem não verbal podem ser: linguagem corporal, gestos, pinturas, 
esculturas, apresentações de dança, dentre outros. 

 

Exercícios resolvidos 
Exercício 1 

Qual o tipo de linguagem utilizada abaixo: 



 
 

 

1. Linguagem verbal 
2. Linguagem não verbal 
3. Linguagem mista 
4. Linguagem conotativa 

 

Questão 2 
I. Apresentações teatrais e de dança utilizam, 
exclusivamente, a linguagem não verbal. 
II. As esculturas são uma forma artística de 
comunicação não verbal. 
III. As revistas e os jornais são exemplos de 
meios que utilizam a linguagem verbal e não 
verbal. 
 Quais estão corretas? 
a) somente a I 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) I, II e III

Aulas 3 e 4 

 

Questão 3 

 

 

 

Sobre a história em quadrinhos acima, 
podemos afirmar que: 

a) A linguagem verbal pode ser dispensada 
sem que o sentido da mensagem se altere. 
b) A linguagem não verbal é utilizada no 
segundo e no último quadro. 
c) A linguagem não verbal é a mais 
importante, pois auxilia no entendimento da 
mensagem. 
d) A linguagem mista é utilizada no último 
quadro da sequência narrativa. 
e) A Mônica, que está tirando a foto, é a 
única que usa a linguagem verbal. 
 

Questão 4 
Todos utilizam a linguagem verbal e não 
verbal em simultâneo, EXCETO: 
 
a) as sinalizações de trânsito 
b) as apresentações teatrais 
c) as charges e os cartoons 
d) as publicidades e os filmes 
e) as poesias e as palestras 



 

Questão 3 

 

 
Segundo a tirinha acima, é INCORRETO afirmar: 
 

a) As linguagens verbal e não verbal são utilizadas pelas duas personagens. 
b) Somente a Susanita que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. 
c) A linguagem verbal é representada pelas falas das personagens. 
d) A linguagem não verbal envolve as expressões e os movimentos das personagens. 
e) Em todos os quadros temos o uso da linguagem verbal e não verbal. 

b)  

GRAMÁTICA 

OS TIPOS DE FRASES 

 
Observe atentamente estas frases: 

Você é minha melhor amiga. 
Eu não gosto de mentiras. 

Por que não veio ao parque de diversões? 
Como o dia está lindo! 

 
Em cada uma delas houve uma intenção por parte de quem emitiu a mensagem. Essa 

intenção pode revelar um espanto, uma pergunta, uma admiração. Como também pode estar 
afirmando ou negando algo. 

Você percebeu que essa intenção é marcada pelo sinal de pontuação? 
É por meio dele que classificamos as frases. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa 

classificação: 
Frases Declarativas 
Elas dividem-se em: 
Afirmativas: a intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. 
 

 
 
 

Ex: 
1. A diversão é muito importante. 
2. Gosto de dormir às 21:00 
3. Eles foram embora depois do café. 
4. Viajarei amanhã bem cedo.

Negativas: É quando fazemos uma declaração de maneira negativa.



 

 
 

 
Ex:  

1. Roberta não quis sua ajuda 
2. Não tenho mais dinheiro. 
3. Ela não entendeu o que eu disse. 
4. Eles jamais farão as tarefas exigidas.

  Interrogativas: Revelam uma pergunta sobre algo. 
 

 
 
 

 
Ex:  

1. Você não irá viajar nestas férias? 
2. Por que ele faltou ao trabalho? 
3. Eles viajaram cedo? 
4. Você não viu o final do filme? 

Exclamativas: Indicam um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. 
 

 
 

Ex:  
1. A prova estava muito difícil! 
2. Deus, tenha misericórdia! 
3. Cláudio, faça a sua tarefa! 
4. Billy, já pra casa!

 

 

Frases Imperativas:  ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho 

ou  faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. 

 

1. Faça-o entrar no carro! (Afirmativa) 
2. Não faça isso. (Negativa) 
3. Dê-me uma ajudinha com isso! (Afirmativa) 

 

1. Transforme as frases declarativas em imperativas, como no exemplo. Fique atento ao 
sinal de pontuação e observe a mudança nos verbos grifados. 
 

MODELO: 

Luisinho ficou para trás. (declarativa) 

Luisinho, fique para trás! (imperativa) 

a) Eugênio e Marcelo caminhavam juntos. 

___________________________________________________________________________ 

b) Luisinho procurou os fósforos no bolso. 

___________________________________________________________________________ 

c) Meninos olhavam o boi. 

___________________________________________________________________________ 

d) Dona Maria comprava doce e salgados. 

___________________________________________________________________________ 

e) As meninas faziam a lição. 

___________________________________________________________________________ 

 

Aula 2 

Frases Optativas:  são usadas para exprimir um desejo. 



1. Deus te acompanhe! 
2. Bons ventos o levem! 

De acordo com a construção, as frases classificam-se em: 

Frase Nominal: é a frase construída sem verbos. 

Exemplos: 

1. Fogo! 
2. Cuidado! 
3. Belo serviço o seu! 
4. Trabalho digno desse feirante. 

 
Frase Verbal: é a frase construída com verbo. 

Por Exemplo: 

1. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. 
2. Os casais saíram para jantar. 
3. A bola rolou escada abaixo. 

 

2. Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

a. (   ) Frase é todo enunciado de sentido completo. 

b. (   ) Frases nominais não possuem verbos. 

c. (   ) Frases verbais possuem verbos. 

d. (   ) Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. 

e. (   ) Frase interrogativa expressa surpresa. 

f.  (   ) Frase declarativa expressa ordem ou pedido.  

3. Informe o tipo de cada frase a seguir. 

 

a) Tina é uma menina inteligente. ______________________ 

b) Tome jeito, menino! ______________________ 

c) Ufa! Que alívio! ______________________ 

d) Você gostaria de fazer a leitura? ______________________ 

 

Aula 3 

4. Numere de acordo com a intenção que o locutor teve ao dizer as frases a seguir. 

(1) É bom que você estude, menino! 

(2) Que horas são? 

(3) Português é fácil de aprender. 

(4) Que maravilha! 

(5) Desça dessa árvore agora, garoto! 

(6) Por gentileza, me dê sua mão. 

 

(___) Dar uma informação. 

(___) Exprimir uma admiração. 

(___) Fazer um pedido. 

(___) Dar um conselho. 

(___) Fazer uma pergunta. 

(___) Dar uma ordem.



5. Leia a tirinha a seguir. 

 

 
 

a) Que tipo de frase o locutor do rádio expressou? 
_________________________________________________________________________ 

b) Que tipo de frase a mãe da Mafalda expressou? 

_________________________________________________________________________ 

c) A frase expressa por Mafalda é nominal ou verbal? 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Separe as frases a seguir, conforme a classificação indicada no quadro. Coloque 

apenas os números no quadro. 

 

1. Os meninos brincam na rua. 

2. Adão e Eva no paraíso. 

3. Livro de Romeu e Julieta. 

4. Jogamos videogame nesta manhã. 

 

 

Frases verbais Frases nominais 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

 

MATEMATICA 

AULA 1 

CRÍTERIOS DE DIVISIBILIDADE 

Economizando cálculos 

 

• DIVISIBILIDADE POR 2, 5 E 10 

 
Uma indústria de materiais plásticos produziu 1 359 478 bolinhas coloridas e pretende 

dividir igualmente essa quantidade entre duas filiais, para que elas vendam o produto. Mas 

será que o número 1 359 478 é divisível por 2? 

Para saber, não precisamos efetuar a divisão. É só olhar para o algarismo das unidades 

do número. 

Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., ou seja, são os números pares. 

Como 1 359 478 termina em 8, ele é um número par. Daí, é divisível por 2, e a indústria 

poderá dividir a quantidade de caixas entre suas duas filiais. 

https://1.bp.blogspot.com/-7GJEgChgUrk/Wl6Q87MexSI/AAAAAAAADv0/uNAgioKx-dscU2INyeNuiMrm7jrncGV2gCPcBGAYYCw/s1600/MAFALDA.png


 

 
O algarismo das unidades de um número também nos informa se ele é divisível por 5 

e se ele é divisível por 10. 

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ... 

 
Múltiplos de 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ... 

 

 
EXERCÍCIOS 

1). Quando um número é divisível por 5? 

 
 

2). Quando um número é divisível por 10? 

 
 
 

3). Todo número divisível por 10 é divisível por 5? 

 
 
 

4). O que há de comum entre: 

• os números divisíveis por 2; 

• os números divisíveis por 5; 

• os números divisíveis por 10? 
 
 

5). A soma de dois números ímpares quaisquer é sempre divisível por 2? E o produto? 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 2) 

• DIVISIBILIDADE POR 4 E POR 8 

É fácil perceber que 100 é divisível por 4, pois 100 = 25 . 4. 



Da mesma forma, 200, 300, 400, 1 700, 95 500, enfim, os números terminados em 00 

(dois zeros) são divisíveis por 4, pois: 

Conhecendo esse fato podemos descobrir se um número qualquer é divisível por 4. 
Acompanhe: 

● 5 632 é divisível por 4? 
 

5 632 = 5 600 + 32 
5 600 termina em dois zeros: é divisível por 4. 
Como 32 também é divisível por 4, concluímos que 5 632 é divisível por 4. 

 
● 19 326 é divisível por 4? 

 
19 326 = 19 300 + 26 
19 300 é divisível por 4, mas 26 não é. Então, 19 326 não é divisível por 4. 

 
 

Será que 1 000 é divisível por 8? 

 
 

Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado 

pelos seus três últimos algarismos da direita é divisível por 8. 

• DIVISIBILIDADE POR 3 E POR 9 



 

Veja alguns números divisíveis por 3: 

 
 
 

Usando esse critério podemos saber, sem efetuar divisões, que: 

● 5 489 não é divisível por 3, pois 5 + 4 + 8 + 9 = 26 e 26 não é divisível por 3. 

● 777 777 é divisível por 3, pois 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 e 42 é divisível por 3, porque 4 + 
2 = 6. 

 
De forma semelhante podemos saber se um número é divisível por 9. 

● 738 é divisível por 9, pois 7 + 3 + 8 = 18 e 18 é divisível por 9. 

● 543 701 não é divisível por 9, pois 5 + 4 + 3 + 7 + 0 + 1 = 20 e 20 não é divisível por 9. 
 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 3) 

EXERCÍCIOS 

6). Descubra mentalmente: 

• o menor número de três algarismos divisível por 3; 

• o menor número de três algarismos divisível por 9. 
 

 
7). Pense e responda: 

• Todo múltiplo de 9 é também múltiplo de 3? 

• DIVISIBILIDADE POR 6 

Observe a sequência dos múltiplos de 3: 

 

Circulamos nessa sequência os números que também são 

múltiplos de 2. Obtivemos a sequência dos múltiplos de 6: 0, 6, 



12, 18, 24, 30, 36, ... 

Os múltiplos de 6 são múltiplos de 2 e de 3 simultaneamente, ou seja: 

 

Acompanhe: 

● 1 530 é divisível por 6, pois é divisível por 2 (é par) e é divisível por 3 (1 + 5 + 3 + 0 = 9). 

● 73 066 não é divisível por 6, pois, embora seja par, não é divisível por 3 (7 + 3 + 0 + 6 

+ 6 = 22, que não é divisível por 3). 

● (TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 4 & 5) 
 

EXERCÍCIOS 
 

 
8). Considere os números: 

 
Desses números, indique aqueles que são: 

 
a) divisíveis por 2; 

 
 

b) divisíveis por 5; 

 

c) divisíveis por 10; 

 

d) divisíveis por 100; 

 

e) divisíveis por 5 e não por 2. 

 

9). Considere os números: 
 

 

 
a) Quais são os números divisíveis por 2? 

 
 

 

 

b) Quais são os números divisíveis por 3? 

 

 



c) Quais são os números divisíveis por 2 e 3? 

 

 

d) Os números divisíveis por 2 e 3 são divisíveis por 6? 
 
 

GEOMETRIA 

AULA 1 e 2 

O surgimento do sistema métrico decimal 
 

Durante muito tempo algumas partes do corpo humano foram usadas para 

medir. Nas medidas de comprimento, por exemplo, eram comuns unidades derivadas 

de partes do corpo dos reis de cada território. Ainda hoje, principalmente nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, são utilizadas algumas unidades que têm essa origem, como a 

polegada, o pé e a jarda. 

 
 

Encontramos medidas em polegadas em algumas situações: 

 

Comprimentos no sistema métrico decimal 

 
Quando o metro foi estabelecido como unidade fundamental para medir 

comprimentos, foram criadas também outras medidas derivadas do metro. As mais 
usadas são: quilômetros (Km), centímetros (cm) e o milímetro (mm). 



 
 

Veja abaixo o quadro de medidas de comprimento completo. 
 

Conversões entre unidades de medida de 

comprimento Quilômetro e metro 

Veja, abaixo, um desenho representando a chácara do senhor Siqueira. Para 

calcular quantos metros de arame são necessários para cercá-la, ele precisa somar as 

medidas de seu 

contorno. Só que não podemos operar com 

medidas que estão em unidades diferentes! É 

preciso convertê-las para a mesma unidade. 

Fazer conversões entre as principais 

unidades de medida de comprimento do sistema 

métrico decimal não é difícil. 

 

Veja: • 1 km 1000 m • 2 km 2000 m • 3 km 3000 m, e assim por diante. 

 
 

Metro e centímetro 

 
Dona Marta pretende contornar esta toalha com renda. Assim como o senhor 

Siqueira, ela precisa converter as medidas a uma mesma unida de para calcular o 
perímetro da toalha e comprar a metragem correta de renda. 

 
 

 
Agora estamos trabalhando com centímetros e metros: 

• 1 m 100 cm 

• 2 m 200 cm 

• 3 m 300 cm, e assim por diante. 

Para converter uma medida de quilômetros para metros, basta multiplicá-la por 1000. 



 
 

E de centímetros para metros? 

É isso mesmo! Veja exemplos: 

 
• 38 cm 0,38 m • 70 cm = 0,7 m • 125 cm 1,25 m • 3 cm = 0,03 m 

Com essas informações podemos calcular quantos metros de renda dona Marta precisa 
comprar: 

 
• 80 cm = 0,8 m 

 
 
 

Então, ela precisa comprar 5,6 m de renda. 

 
Exercícios 

 
1. Responda: 

a) A unidade fundamental das medidas de comprimento é o? 

b) Que múltiplo do metro é mais utilizado? 

c) E o submúltiplo mais utilizado? 
 

 
2. Uma folha de cartolina tem 1 mm de espessura. Indique a altura de uma pilha com: 

 
a) 10 folhas; 
 

 
3. Faça a conversão de: 

b) 20 folhas; c) 200 folhas; d) 2000 folhas. 

a) 73 km em m b) 8.9 m em 2,3 cm c) 74 cm em m d) 2.3 cm em m 

    

Em 1 cm há 10 mm. Para converter uma medida de metros para centímetros, basta multiplicá-la 
por 100. 

2 m + 2 m + 0,8 m + 0,8 m = 5,6m 



 

 
4. A avó de Beto mora em frente a uma praça retangular que mede 120 m de 

comprimento e 80 m de largura. Todo dia ela da 4 voltas na praça. Quantos quilômetros 

ela anda ao redor da praça, por dia? 

 

 
5. Escreva, a unidade de medida de comprimento mais adequada para expressar a : 

 
a) Altura de uma árvore 

b) Distância entre duas cidades 

c) Largura de um livro 

d) Espessura de um grafite de lapiseira 

e) Altura de uma pessoa 

f) Altura de um prédio 

 

 

6. Um agente é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 175 metros de 

comprimento. Diariamente ele caminha 18 vezes de uma ponta à outra da rua. 

Quantos quilômetros ele caminha por dia? 

 

ARTE 

1ª aula Expressões do corpo 

     No mundo todo, as pessoas brincam e criam jogos para interagir entre si. Cada cultura se 

manifesta por meio de seu conjunto de brincadeiras e jogos. Na brincadeira muitas ações 

corporais estão centradas nos movimentos e na interação. 

     Para começar a falar sobre dança, precisamos voltar nossa atenção para o movimento 

humano. No nosso dia a dia, estamos o tempo todo nos movimentando: caminhando, correndo, 

pulando, sentando, levantando, abaixando, abrindo e fechando porta etc. São movimentos que 

nos permitem realizar algumas ações práticas, e que também podem ser temas para criação 

em dança. 

     Na dança, passamos a lidar com nossos gestos, nossa capacidade de realizar movimentos 

de um modo um pouco diferente daqueles que utilizamos nas brincadeiras. As ações corporais, 

como correr, parar, cair, rolar são ações que podem ser transformadas em dança, mas, para 

isso é acontecer é necessário que a pessoa tenha intenção de dançar, é preciso transformar 

os movimentos cotidianos do corpo em linguagem da dança por meio de seus elementos:  

o tempo, o espaço, o peso(força), fluência. 

Atividades RESPONDA COM LETRA BASTÃO 

 Observe as imagens abaixo e responda: 

1º Você reconhece essas brincadeiras? Elas podem ser consideradas dança? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



2º De acordo com o texto o que é preciso para que os movimentos abaixo se transformem em 

dança?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                            

                                

2ª Aula Ações Corporais 

     O papel da dança na escola não é o de criar dançarinos profissionais e sim permitir a vivência 

do universo do movimento.  

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

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

ideia. 

     Para começar a falar em dança, precisamos voltar nossa atenção para a qualidade do 

movimento humano. Quando nos referimos à qualidade, estamos falando das características, 

do modo como o movimento acontece. Esses movimentos podem ser rápidos, lentos, 

pesados, fortes, livres ou precisos. Nosso corpo possui as chamadas funções mecânicas – 

dobrar, esticar, torcer – mesmo sentados, nós dobramos esticamos, ainda que muito pouco, 

     As ações corporais como, correr, rolar, rodar, balançar etc. podem ser acrescidas de ações 

contrastantes ex. correr-parar; crescer-diminuir; aparecer-sumir e ações complementares; 

desmanchar-derreter-ruir. Esses movimentos corporais podem ser transformados em dança, por 

meio de seus elementos: o tempo, o espaço, o peso, e a fluência. 

     O dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban (1879-1958), foi um incansável pesquisador 

do movimento e estabeleceu alguns parâmetros de ações que podem ser realizadas pelo corpo 

e nomeou de fatores do movimento. São eles:  

Fluência diz respeito ao controle do movimento ex. controlado, restrito, cortado Espaço como 

nos movimentamos no espaço ex. direto, multifocado, flexível.    Peso diz respeito da força 

empregada na ação leve ou firme.                         

Tempo relaciona-se à velocidade e a duração se um gesto súbito como um susto, ou sustentado 

como uma espreguiçada.  

 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

1ºQuais são os fatores do movimento e quem os nomeou? ________________ 

 

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso  

(   ) Rudolf Laban morreu em 1980 

(   ) Quem pesquisou os fatores do movimento foi Ivaldo Bertazzo 

(   ) as ações corporais podem ser contrastantes e complementares 

(   ) um movimento cotidiano pode se transformar em dança 

(   ) o corpo pode se movimentar no espaço de maneira multifocada 



3º A dança é uma ________ artística, para _____ nessa linguagem é importante ter __________ 

poética, ou seja, um jeito de criar de se __________ criado para expressar uma sensação, uma 

ideia. 

Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 

(   ) atividade, escrever, vontade, comunicar 

(   ) linguagem, falar, intenção, movimentar 

(   ) linguagem, criar, intenção, movimentar 

(   ) atividade, criar, intenção, movimentar 

 

ED. FISICA 

 
Aula 1: Lutas do Brasil – Capoeira 

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança cultura popular, 

música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados 

os pés, as mãos e movimentos acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser 

acompanhada de música. Foi desenvolvida por escravos africanos  ao Brasil.  

  A capoeira é disputada por duas pessoas que se defrontam no meio de uma roda formada por 

outros capoeiristas, ao som de palmas e berimbaus. A base do jogo é a ginga, pois essa é uma 

importante forma de ataque e defesa do capoeirista. 

 

  A prática da capoeira trabalha a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, equilíbrio e 

destreza, alivia as tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade de movimentos. 
O berimbau é um instrumento musical utilizado. Feito de madeira, de corda, bambu, arame e 
uma cabaça. 

O jogo pode terminar ao comando do capoeirista no berimbau (normalmente um capoeirista 
mais experiente), ou com o início de um novo combate entre uma nova dupla. 

A música, por sua vez, é composta de instrumentos e canções, onde o ritmo varia de acordo 
com o 'toque de capoeira', que varia de lento (Angola) ao bastante acelerado. 

 

 



Nos grupos de capoeira regional ou de capoeira angola, a graduação é simulada pelas 
cores de cordas atados na cintura do jogador. 

Aula 2: Agora responda 

 

 

1) A capoeira é uma representação cultural que mistura vários elementos, quais são 

eles? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Por que ela se diferencia das demais lutas? E por quem foi desenvolvida? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3) Qual instrumento musical é utilizado? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Egito Antigo, chegou o momento 
de estudarmos a religião dessa civilização tão instigante. 

EGITO ANTIGO IV 

A religião no Egito Antigo, influenciava todos os aspectos da vida dos egípcios 

antigos. 

Para início de conversa, devemos saber que a religião era politeísta. 

 “Ôpa, professor, politeísta? Que palavra é essa? Qual seu significado?” 

Calma, politeísta ou politeísmo significa: crença com mais de um deus, portanto no 

Egito Antigo, a religião dos egípcios antigos possuía mais de um deus, aliás, ela era 

composta por vários deuses. 

Os deuses egípcios eram antropomórficos, zoomórficos e antropozoomórficos. 



*ANTROPOMÓRFICOS: deuses com a forma física humana; 

*ZOOMÓRFICOS: deuses com a forma física de animais; 

*ANTROPOZOOMÓRFICOS: deuses com parte da forma física humana e a outra parte 

da forma física de animais. 

A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e estórias que fizeram parte do imaginário 

religioso no Egito Antigo até a chegada do Cristianismo. 

As lendas disseminadas tinham como temas, a origem do mundo, da natureza, dos homens 

e dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de 

grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. 

Os deuses egípcios possuíam características humanas, sendo que muitos deles possuíam 

poderes de transformação. 

Cada região/localidade possuía seus deuses. A unidade política egípcia organizou em um 

só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Entre eles, se destacavam: 

• Rá, deus do Sol (principal deus da religião egípcia). 

• Toth, deus da sabedoria, do conhecimento e da Lua. 

• Anúbis, deus dos mortos e o do submundo. 

• Bastet, deusa da fertilidade, protetora das mulheres grávidas. 

• Hathor, deusa do amor, da alegria, da dança, do vinho e das festas. 

• Hórus, deus do céu (filho de Osíris e Ísis). 

• Khnum, deus pastor e das nascentes e das cheias do rio Nilo. 

• Maat, deusa da justiça e do equilíbrio. 

• Ptah, deus de Mênfis, considerado criador do mundo e dos artesões. 

• Seth, deus da tempestade, do mal, da destruição e da violência. 

• Sobek, deus da paciência e da astúcia. 

• Osíris, deus da vida após a morte. 

• Isis, deusa do amor. 

https://www.todamateria.com.br/deuses-egipcios/


• Tefnut, deus da nuvem e umidade. 

• Chu, deus do ar seco. 

• Geb, deus da terra. 

• Amon (de Tebas,) deus dos deuses do Egito, depois cultuado junto com Rá, com o nome 

de Amon-Rá. 

Aula 2 e 3 

ATIVIDADES 

1-) Na sua opinião, a religião era um fator de grande importância para os egípcios 

antigos? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2-) Qual o significado de: 

a-) politeísmo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b-) antropomórfica: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c-) zoomórfica: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d-) antropozoomórfica: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3-)  Qual a importância da mitologia para a civilização do Egito Antigo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA  

Aula 1, 2 e 3 

De acordo com o que você aprendeu nos outros roteiros responda as questões abaixo. Se 

necessário pesquise para encontrar as respostas: 

 

Questão 1 - O movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo é chamado 

movimento de: 

a) ( ) Rotação   b) ( ) Gravitação   c) ( ) Humano    d) ( ) Translação 

 

Questão 2 - Ano bissexto é o ano ao qual é acrescentado um dia extra, ficando com 366 

dias, um dia a mais que os anos normais (365 dias). Ele ocorre a cada: 

a) ( ) 2 anos   b) ( ) 4 anos  c) ( ) 6 anos  d) ( ) 8 ano 

 

Questão 3 - A figura abaixo representa: 

 

a) ( ) Bússola   b) ( ) GPS)   c)( ) Astrolábiod) ( ) Rosa dos ventos 

 

Questão 4 - “Na cartografia entende-se como ___________________ algo que foi 

elaborado como fruto de um acordo. Nesse caso, o acordo trata de elementos presentes 

nos mapas que devem ser representados sempre da mesma forma, em qualquer idioma, 

em qualquer parte do mundo.” 

As palavras que preenchem corretamente a frase acima são: 

a) ( ) Escala numérica     

b) ( ) Placas de trânsito   

c) ( ) Convenções artográficas 

d) ( ) Projeção cartográfica 

CIÊNCIAS 



Aula 1 e 2 

 

MATERIAIS DE ORIGEM NATURAL E MATERIAIS SINTÉTICOS 

 

 Diversos materiais são obtidos da natureza. São exemplos de materiais de origem 

natural a areia, o petróleo e a madeira. 

 Os materiais de origem natural são aqueles obtidos da natureza e podem ser 

utilizados para produzir outros tipos de material. A areia, por exemplo, se misturada a 

determinados materiais e aquecida, dá origem ao vidro – um novo material com 

características bastante diferentes das dos materiais que o originaram. O vidro é um 

exemplo de material sintético. Um material sintético é totalmente produzido pelo ser 

humano de forma artificial e não extraído diretamente da natureza.  

 Muitos dos materiais sintéticos que conhecemos, como os medicamentos e os 

materiais plásticos, são fruto de etapas de pesquisa e desenvolvimento. Essas etapas 

incluem escolha das matérias-primas mais adequadas e avaliação das propriedades dos 

materiais. Os novos materiais passam, então, por testes antes de serem produzidos em 

grande quantidade e disponibilizados aos consumidores. Além desses materiais sintéticos, 

há diversos outros produzidos em indústrias.  

 

EXEMPLOS DE MATERIAS SINTÉTICOS 

 

 

Aula 3 

Atividades: 

1) Cite três exemplos de materiais utilizados em sua casa que são: 

a) Naturais. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Sintéticos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



2) Os materiais sintéticos foram criados para facilitar e beneficiar a vida humana. Mas, na 

atualidade, o descarte incorreto desses materiais tem prejudicado o meio ambiente. Temos 

as garrafas PET, como exemplo, que demora aproximadamente 400 anos para se 

decompor. 

Cite dois prejuízos que esse material causa ao ambiente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) Relacione corretamente: 

 

(1) Material natural 

 

(2) Material sintético 

 
 

 
      (  ) areia 

(    ) tijolo 

(    ) pedra 

(    ) plástico 

 

 

(    ) isopor 

(    ) algodão 

(    ) madeira 

(    ) detergente

INGLÊS

 

Aula 1 

Para auxiliar utilize o dicionário de inglês ou o aplicativo tradutor de seu aparelho 

celular!!! 

 



Aula 2 

 

 

 

 

 


