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Charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica 
por meio do humor. As charges destacam-se pela criatividade e abordagem de 
temas da atualidade. Os personagens geralmente são desenhados seguindo o 
estilo de caricaturas. Geralmente, abordam diversos temas, tais como 
assuntos do cotidiano, politica, futebol, economia, ciência, relacionamentos, 
artes, consumo, etc. Normalmente representam personalidades públicas. 
Elas podem ser constituídas por apenas linguagem não verbal, no entanto é 
mais comum apresentar linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo 
(linguagem mista). A linguagem verbal geralmente aparece dentro de balões, 
representando a fala ou pensamento do personagem. 

 

 

 

 
Disponível em https://minilua.com/recebi-mail-charges-das-escolas-atuais-100/. 

Acesso em 20/05/2016, às 23:55. 

 

Questão 1- A charge acima faz uma crítica 

 

a) às aulas de análise sintática. 

b) à falta de conhecimento do aluno. 

c) à desonestidade dos políticos. 

d) ao problema da educação no Brasil. 

https://4.bp.blogspot.com/-Z1eutgmF8e4/V0BUdyyPENI/AAAAAAAAKtY/tYLVDdOfkmgKe1J7VqpoPPsgjwHx70LEACLcB/s1600/CHARGE+POL%C3%8DTICA.png


 

Questão 2- Ao analisar o contexto comunicativo da charge, o termo “mané” 

pode ser substituído por qual outra expressão que mantenha o mesmo 

sentido? 

 

a) Descrente. 

b) Irresponsável. 

c) Desocupado. 

d) Ingênuo. 

e) Inconsequente. 

 

Questão 3- A linguagem utilizada na charge é: 

a) Linguagem verbal 

b) Linguagem não verbal 

c) Linguagem mista 

d) Nenhuma das alternativas 

 

 

Leia a charge e responda a questão 3: 

 

 

 

 

Questão 4- A charge em análise tem como objetivo principal: 

 

a) Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. 

b) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas 

crianças. 

c) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. 

d) Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-rQNiog51fb0/V0BTS5PzqYI/AAAAAAAAKtM/PynmvowmACs-6ikuu7sHXDZ-GEoakWNIQCLcB/s1600/CHARGE%2BDESIGUALDADES%2BSOCIAIS.png
https://4.bp.blogspot.com/-rQNiog51fb0/V0BTS5PzqYI/AAAAAAAAKtM/PynmvowmACs-6ikuu7sHXDZ-GEoakWNIQCLcB/s1600/CHARGE%2BDESIGUALDADES%2BSOCIAIS.png
https://4.bp.blogspot.com/-rQNiog51fb0/V0BTS5PzqYI/AAAAAAAAKtM/PynmvowmACs-6ikuu7sHXDZ-GEoakWNIQCLcB/s1600/CHARGE+DESIGUALDADES+SOCIAIS.png
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Classificação dos substantivos (continuação ) 

Substantivo Simples 
Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. 

Exemplos: casa, carro, camiseta. 

 Substantivo Composto 
Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. 

Exemplos: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. 

 Substantivo Concreto 

Os substantivos concretos designa as palavras reais, concretas, sejam elas 
pessoas, objetos, animais ou lugares. 

Exemplos: menina, homem, cachorro. 

Substantivo Abstrato 
Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, 
qualidades e ações. 

Exemplos: beleza, alegria, bondade. 

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

Exemplos: casa, folha, chuva. 

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). 

 
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). 

 



Questão 1- Assinale a alternativa que contém um substantivo coletivo: 

a) Menino 

b) Flor 

c) Casa 

d) Alcateia 

 

 

Questão 2- Assinale a alternativa que contém um substantivo composto: 

a) Guarda- roupa 

b) Casa 

c) Flor 

d) Menino 

 

 

Questão 3- Assinale a alternativa que contém um substantivo simples: 

a) Girassol 

b) Flor 

c) Beija- flor 

d) Guarda- roupa 

 

 

Questão 4- As palavras “honestidade/ casa/ jardim” são respectivamente, 

substantivos: 

a) Abstrato, concreto, abstrato 

b) Abstrato, abstrato, abstrato 

c) Abstrato, concreto, concreto 

d) Concreto, concreto, concreto 

 

 

Questão 5- A alternativa que contém um substantivo primitivo é: 

a) Casarão 

b) Casebre 

c) Casa 

d) Casinha 

 

Questão 6- Todas as alternativas contém substantivos coletivos, exceto:  

a) Fauna  

b) Enxame 

c) Biblioteca 

d) Criança 
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Múltiplos de um número natural 

 

➢ Sequência dos múltiplos de um número 

Múltiplos de 5: 0,5,10,15,20,25, .... é a sequência dos múltiplos naturais de 5. 

Ela é obtida multiplicando-se os números naturais por 5. 
 
                                                
 
                                                 A sequência dos múltiplos naturais de 5 é infinita. 

 
 
 
 
Mais exemplos: 
 Múltiplos de 2: 0 ,2 ,4 ,6, 8, 10,.... 
 Múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15,... 

 

➢ Como saber se um número é múltiplo de outro? Veja o exemplo: 

a) 805 é múltiplo de 7? 

Para saber se 805 é múltiplo de 7, realizaremos a divisão. 

 
Descobrimos que 115 . 7 = 805. 

                                           A divisão é exata 
                                           Então, 805 é múltiplo de 7. 

 
 

b) 1035 é múltiplo de 7 ? 
 

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

divisão exata. 

 
 

 
Divisores de um número Natural 

 
Obtendo os divisores de um número natural 

• Dividimos o número 12 pelos números naturais de 1 até 12 e observamos as divisões exatas. 

 

5 x 0 = 0 
5 x 1 = 5 
5 x 2 = 10 
5 x 3 = 15 
5 x 4 = 20 
5 x 5 = 25  
5 x 6 = ... 
 
 
 
 



 

Quando a divisão é exata, dizemos que o número que esta na “chave”, ou seja, o divisor, de fato é 

divisor do número. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 
 

1. Escreva os 5 primeiros: 

a) múltiplos de 6; 

resposta: _____________________ 

b)  múltiplos de 8; 

resposta: ____________________ 

 

 

c) múltiplos de 10; 

      resposta: ___________________ 

d)  múltiplos 4. 

        resposta: ________________

 

2. Determine ( escreva) 

a) os múltiplos de 3 menores que 10;   
resposta___________________________ 
 
 b) os múltiplos de 7 menores que 40; 
resposta:_________________________                  

b) os múltiplos de 5 maiores que 10 e menores 

que 40;   

resposta:_______________________ 

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

resposta:_______________________             

 
 

3. Responda usando apenas os números do quadro: 
 
 
 
 
 

a) Qual é divisor de 32? 

resposta:___________ 

B) 5 é divisor de qual número? 
Resposta:____________                                       

C) r de dois números. Quais são?    
   resposta:___________     
 
 D) Quais são os dois divisores de 12? 
resposta:__________

 

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6 e 12 

 

35   6   12 
 

14  17  8 



Ângulo Côncavo: ângulo com medida entre 

180º e 360º. 

GEOMETRIA 6º ANO - 3º ROTEIRO DE MAIO 

NOME: 6º ANO   

ÂNGULOS 
 

O ângulo é a área entre duas semi-retas que 
se encontram em um único vértice. 

 
Veja a figura abaixo: 

 

OA e OB são as semi-retas que formam os 

lados do ângulo. O é o ponto em que as duas 

semi-retas se encontram, esse ponto é 

chamado de vértice. A área contida entre 

estas duas semi-retas é o ângulo AÔB. 

 
Para representar ângulo usamos 3 letras 

maiúsculas, a letra do meio corresponde 

sempre      ao      vértice,      a       primeira 

letra corresponde a um ponto da semireta e 

finalmente a última letra corresponde ao 

outro ponto da semireta. 

 

 
Classificação de ângulos 

Os ângulos podem ser classificados de 
acordo com a sua medida. 

 
Ângulo agudo: ângulo com medida menor 
que 90º (0° < α < 90°). 

Ângulo obtuso: ângulo com medida maior 

que 90º e menor que 180º (90° < α < 180°). 
 

 
Ângulo raso: ângulo com medida igual a 

180º. 

 
 

Ângulo completo ou de uma volta: ângulo 

 
 

 
 

 
Ângulo reto: ângulo com medida igual a 

90º. 

A unidade de medida do ângulo, portanto, é o 
grau. Ele é dividido em minutos ('), que por sua 
vez são divididos em segundos ("): 

 
1º = 60' (um grau é igual a 60 minutos) 

1' = 60" (um minuto é igual a 60 segundos) 

 
Como construir um ângulo utilizando o 

transferidor 

Observe a sequência utilizada na construção 

de um ângulo de 50º: 

 

 

Vídeo de apoio: https://youtu.be/AYD1Hu-eV7w  
 

                           https://youtu.be/MGKDo7L8j84 

com medida igual a 360°. 

https://youtu.be/AYD1Hu-eV7w
https://youtu.be/MGKDo7L8j84


C 

Traçamos uma semirreta . 
 

 
Colocamos o centro do transferidor sobre a 

origem da semirreta (A). 
 

 
Identificamos no transferidor o ponto (C) 

correspondente à medida de 50º. 

Traçamos a semirreta , obtendo o ângulo 

BÂC que mede 50º. 
 

 

 
VÍDEO DE APOIO: https://youtu.be/quAoTBUSK5A 

 

 

EXERCÍCIOS 

1) Como é representado o ângulo da figura? 

a) AÔB 

b) BÂO 

c) OÂB 

d) BOÂ 

3) Classifique o ângulo BÔC na figura abaixo. 

a) Agudo 

b) Raso 

c) Reto 

d) Obtuso 

 
 
 
 

4) Um ângulo que mede mais que 180º e 

menos que 360º é classificado como: 

a) Côncavo 

b) Raso 

c) Agudo 

d) Completo 

 
 

5) Se dividirmos um ângulo de 160º em duas 

partes iguais, teremos dois ângulos de 80º. 

Sendo assim, a metade de um ângulo de 

160º é classificado como: 

a) Obtuso 

b) Completo 

c) Raso 

d) Agudo 

 
 

6) Os lados do ângulo a seguir são: 
 

a) OX e XT 
 

  

b) XO e XT 
 

  

c) TX e TO 

d) OX e OT 

 
 

2) Como é representado o ângulo de 120º na figura 

abaixo: 

a) AÔC 

b) AÔB 

c) BÔC 

d) BÂC 

 
 
 
 
 
 

 
8) Quanto mede um ângulo RASO? 

A 

O B 

7) O vértice do ângulo na figura abaixo é: 

a) Â 

b) C 

c) B 

d) Ô 

https://youtu.be/quAoTBUSK5A


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 3ª Teoria Celular. Mês de Maio (Prof. Wiliam B Rocha) 
NOME DO ALUNO_____________________________ 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 
 

Teoria celular 
A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e apresenta como partes fundamentais 
a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. As células são estruturas 
microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Essa estrutura foi 
inicialmente descrita por Robert Hooke ao analisar um corte de um vegetal chamado de cortiça. O 
termo célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento, e faz referência ao que Hooke 
visualizou ao analisar o corte do vegetal. Por ter observado células mortas, o pesquisador viu 
apenas a parede celular das células vegetais e, por isso, achou que se tratava de um 
compartimento, e não uma estrutura viva e complexa.  
Teoria celular: A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. 
Essa teoria é sustentada por três pilares: 
1. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade morfológica 
dos organismos vivos; 
2. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades 
funcionais dos seres vivos; 
3. Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 
O que é célula? A compreensão do que é uma célula e de que todos os organismos são formados 
por essa estrutura foi essencial para o avanço da Biologia. As células podem ser definidas como 
as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam 
a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação 
no momento da divisão celular. De acordo com a Teoria Celular, todos os organismos vivos são 
formados por células. Em indivíduos unicelulares, uma única célula constitui todo o corpo do 
espécime; em seres multicelulares, são necessárias várias células atuando de modo conjunto para 
que o corpo seja formado. O homem é um exemplo de organismo multicelular, e as bactérias são 
exemplos de seres unicelulares. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos 
verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por 
exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que, apesar 
de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus 
processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em 
organismos diferentes. 

 
 
Já as células eucariontes são aquelas em que o material genético está presente em um núcleo 
celular envolto por uma dupla membrana. Além dessa diferença crucial, podemos citar ainda que 
as células procariontes não possuem proteínas denominadas de histonas ligadas a seu DNA e, 
tampouco, organelas citoplasmáticas membranosas. 
A membrana plasmática e o citoplasma, diferentemente do núcleo, estão presentes em todos os 
tipos celulares. A membrana plasmática, que é caracterizada por ser uma dupla camada 
fosfolipídica, é de extrema importância para a célula, pois controla a passagem de substâncias tanto 
para dentro quanto para fora. Em razão dessa propriedade de selecionar o que entra e sai da célula, 
dizemos que ela apresenta permeabilidade seletiva. 
O citoplasma, por sua vez, é uma região delimitada pela membrana plasmática. Essa região é 
constituída por uma matriz, denominada de citosol, que contém substâncias como aminoácidos, 

Quais são as partes básicas de uma célula? 
Uma célula é formada por algumas partes 
básicas. Normalmente dizemos que todas as 
células possuem membrana plasmática, citoplasma 
e núcleo. Entretanto, existem células que não 
possuem essa última estrutura, aspecto que é, 
inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de 
células: as procariontes e as eucariontes. As células 
procariontes são aquelas que não apresentam 
núcleo celular definido, por isso, o material genético 
fica disperso no citoplasma. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celula.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/membrana-plasmatica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-citoplasma-das-celulas.htm


nutrientes energéticos e íons. Imersas nessa matriz estão as organelas celulares, estruturas 
responsáveis por controlar as diversas atividades da célula. 
As organelas celulares são estruturas que funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. 
Cada organela realiza uma determinada função e é essencial para o funcionamento adequado da 
célula. Existem várias organelas celulares, destacando-se: 
Centríolo ,Cloroplasto, Complexo, golgiense, Lisossomo, Mitocôndria, Peroxissomo, 
Retículo endoplasmático, Ribossomo 
Percebe-se, portanto, que, apesar de pequenas, as células apresentam uma variedade de 
estruturas e processos bioquímicos complexos que são essenciais para a manutenção da vida. Sem 
o desenvolvimento dessas pequenas estruturas, a vida não seria possível. 

  
 

Para entender melhor o assunto tratado acima assista os vídeos no You Tube nos 
endereços abaixo: 
CÉLULAS: ORIGEM 
https://www.youtube.com/watch?v=40iFv2bWDcI  
 
Animação Célula 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=gyGWN_Vk2ps  
 
Pesquise e responda as questões a seguir: 
 
01) - Segundo a Teoria celular 
I. Todos os seres vivos são constituídos por células. 
II. As diferentes formas de vida apresentam a célula como unidade básica. 
III. O interior de uma célula abriga atividades essenciais aos seres vivos. 
IV. Uma célula é desenvolvida por uma célula preexistente. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II            b) III e IV            c) I, II e III            d) Todas as alternativas 
 

02) - A Biologia Celular, também chamada de Citologia, é o ramo da Biologia dedicado ao 
estudo das células e o desenvolvimento tecnológico na área de Microscopia permitiu 
desvendar a estrutura celular. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada 
basicamente por 

a) parede celular, ribossomos e citoplasma.          b) citoplasma, material genético e parede 
celular. 
c) membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido.          d) cápsula, membrana 
plasmática e DNA. 
 
03) - De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De 
acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? 

a) Homem.          b) Musgos.          c) HIV.          d) Levedura.          e) Vermes. 

04) - As células eucariontes possuem um envoltório nuclear, e as procariontes possuem 
material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta 
células procariontes? 

a) Mamíferos.     b) Lactobacilos.    c) Fungos.      d) Levedura.      e) Protozoários. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-organela-celular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cloroplastos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/complexo-golgi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/lisossomos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/peroxissomos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ribossomos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=40iFv2bWDcI
https://www.youtube.com/watch?v=gyGWN_Vk2ps


05) - Um aluno observou uma célula pelo microscópio e fez as seguintes afirmações: 
- Foi possível observar a membrana plasmática e o núcleo; 
- A célula não apresenta vacúolo e cloroplastos; 
- A parede celular está ausente. 
De acordo com as afirmações do aluno, podemos afirmar que se trata: 
a) de uma célula procarionte pertencente a uma bactéria. 

 
b) de uma célula procarionte pertencente a um animal. 

 
c) de uma célula eucarionte pertencente a uma bactéria. 

 
d) de uma célula eucarionte pertencente a um animal. 

 
e) de uma célula eucarionte pertencente a uma planta. 
 
06) - Em qual das estruturas celulares é encontrada a maior quantidade de DNA de uma célula: 

a) Ribossomo    b) Cloroplasto    c) Complexo golgiense    d) Mitocôndria    e) Núcleo 

07) - As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontradas 
apenas nos vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana 
plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, 
recebendo o nome de: 

a) células eucarióticas.             b) células vegetais.                c) células procarióticas. 

d) células autotróficas.              e) células heterotróficas. 

08) - Em algumas células encontramos organelas denominadas plastos, que dentre algumas de 
suas funções relacionam-se com a produção de aminoácidos e ácidos graxos. Essas organelas são 
encontradas em: 

a) células animais.             b) células vegetais.            c) todas as células eucarióticas. 

d) todas as células procarióticas.              e) todas as células bacterianas. 

 
 

 
 

 

 



Atividade de História 
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 TEMA: ANTIGUIDADE ORIENTAL  

 

A Antiguidade Oriental refere-se às primeiras civilizações agrícolas e mercantis 

da época, que compreendem, entre outros, os povos mesopotâmicos, os 

egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e os chineses. 

  

Fenícios 

  

Os fenícios localizavam-se na porção norte da Palestina, onde hoje se encontra 

o Líbano. Cultivavam cereais, videiras e oliveiras, e praticavam outras 

atividades como a pesca e o artesanato.  

Ao longo da faixa litorânea por eles ocupada surgiram diversas cidades-

estados, como Arad, Biblos, Tiro, Sídon e Ugarit.  

A expansão das atividades comerciais levou os fenícios a controlar a 

navegação no Mediterrâneo, onde fundaram diversas colônias e feitorias.  

A astronomia foi um campo desenvolvido em função das técnicas de 
navegação necessárias à prática comercial. Cabe, destacar, entretanto, sua 
mais importante contribuição para a cultura ocidental: a invenção do alfabeto 
fonético com 22 letras, matriz de nossa escrita atual. 
 
 

 Atividades 
  
1) Faça uma ficha sobre os fenícios:  

 

a) Onde viviam?  

 

b) O que faziam para sobreviver?  

 

c) O alfabeto fenício surgiu para facilitar as atividades comerciais entre os 
povos antigos. Decifre a frase escrita abaixo com os códigos do alfabeto 
fenício: 



 
Alfabeto fenício 
 
 
 
 
Decifrar a frase abaixo observando o alfabeto acima. 

 
 

 

 

Fontes: 

https://www.educabras.com/enem/materia/historia/historia_geral/aulas/civilizaco
es_da_antiguidade_oriental  
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fenicios.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. M. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT 

6º ANO – GEOGRAFIA – 3º ROTEIRO DE MAIO 
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AS ESFERAS TERRESTRES 

Esfera da vida: (biosfera) é constituída por três partes 
do planeta indispensáveis à vida, são elas: hidrosfera (refere-se às águas 
contidas no planeta: oceanos, mares, rios, lagos, águas subterrâneas), 
atmosfera (parte constituída por gases que envolvem a Terra) e a litosfera 
(corresponde à fina camada superior da superfície terrestre. É a camada sólida 
mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. É 
formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. 

ATIVIDADE1: Após ler o texto, nomeie cada porção da biosfera representada 
na ilustração abaixo: 

 

A TERRA NO SISTEMA SOLAR 

O Sistema Solar compreende o 
conjunto constituído pelo Sol e todos 
os corpos celestes que estão sob 
seu domínio gravitacional. 
A estrela central, que é o Sol, maior 
componente do sistema, gera 

sua energia através 
da fusão de hidrogênio e hélio. Os 
quatro planetas mais próximos do Sol 

(Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) 
possuem em comum uma crosta sólida 

e rochosa, razão pela qual se classificam no grupo dos planetas rochosos. 
Mais afastados, os quatro gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, 
são os componentes de maior massa do sistema solar, menores apenas que o 
Sol. 

ATIVIDADE 2: Seguindo a sequência do texto, começando por Mercúrio, qual 
posição a Terra ocupa em relação ao Sol? 

R_____________________________________________________________. 

ATIVIDADE 3 :Por qual motivo os planetas giram em órbita do Sol? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_celeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A3o_nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gigantes_gasosos
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netuno_(planeta)


(  ) Força gasosa   (   ) Força gravitacional do Sol   (  ) Força da energia da 
Terra 

ZONAS TÉRMICAS DA TERRA 

 

A  inclinação do eixo de rotação da 
Terra e sua form arredondada são 
características que contribuem para 
que os raios solares incidam de 
maneira desigual em cada parte do 
globo. Dessa forma ocore uma 
distribuição diferenciada de energia do 
Sol em nosso planeta. 

 

ATIVIDADE 4: Analise as duas figuras 
e o texto, e responda qual zona 
térmica da Terra recebe maior 
quantidade de luz e calor do Sol? E 
quais zonas térmicas recebem menor 
quantidade de luz e calor do Sol? 

R_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________. 

 

ATIVIDADE 5: Em qual das esferas terrestres encontram-se as rochas e o 
solo? 

(  ) Atmosfera   (   ) Litosfera     (  ) Hidrosfera   (  )Estratosfera 

ATIVIDADE 6: O que os planetas Mercúrio, Vênus e Marte têm em comum com 
o planeta Terra? R________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

“DISQUE100 – DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ FICA NO ANONIMATO.” 

 



LINGUA INGLESA 
( 3º Roteiro mês de maio – 1º e 2º aula) 

 
Nome do aluno ___________________________________ série ______ 

 
Você sabia que a língua inglesa faz parte da nossa vida? Você já pensou em 
quantos produtos com nomes em inglês existem? Vamos observar? 
 
Questão 1 - Analise a foto abaixo e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Há na imagem palavras de origem estrangeira? Quais são elas? 
R- ____________________________________ 
 
Questão 2 – Assinale a alternativa que apresenta a tradução das palavras 
estrangeiras encontradas na imagem. 
 
(       ) leve, salgado e biscoito 
(       ) leve, doce e bolacha. 
 
Questão 3 – Nas palavras webmail, home Page, deletar e caps lock a única 
palavra adaptada para a Língua Portuguesa é: 
 
(      ) home page 
(      ) deletar 
(      ) webmail 
(      ) caps lock 
 
Questão 4 – Observe a imagem abaixo e responda: 
 

   
 
 
 
 
 
 
O nome TEENS refere- se a: 
(        ) crianças 
(        ) adolescentes 
(        ) idosos 
 
 
 



Questão 5 – A imagem ao lado refere-se a: 
 
        
    a) (       ) propaganda 
    b) (       ) convite  
    c) (       ) cardápio 
 
 
    Questão 6 - A palavra food refere-se a: 
    a) (      ) bebida 
    b) (      ) sobremesa 
    c) (      ) comida 
 
    Questão 7 – A palavra water significa: 
    a) (      ) refrigerante 
    b) (      ) café 
    c) (      ) água 
    
    Questão 8 – Quais são as comidas oferecidas pelo 
res    restaurante? Responda em português. 
 
    R- ______________________________________ 
 
    _________________________________________  
    
   _______________________________________________. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º Roteiro Maio – Ed. Física – Prof Cintia 

Nome : __________________________________________________________6º ano 

 

FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

O Drible é um fundamento básico do Handebol, trata-se do ato de quicar a bola com 
uma das mãos sem perder o domínio da bola. O Drible pode ser feito com o jogador 
parado ou em movimento. A principal função do drible no Handebol é a progressão 
com posse de bola. 

 
 
A Finta no Handebol é executada quando um jogador com a posse da bola, ameaça 
realizar um movimento em determinada direção para enganar e desequilibrar a 
marcação do adversário e realizar o movimento em outra direção. 

 Passar pela marcação de um adversário 
 Desequilibrar um adversário direto 
 Desviar a atenção do adversário 
 Ganhar superioridade numérica em relação a equipe adversária 

São características para uma boa Finta: 
 Ter uma boa velocidade de reação 
 Ter uma bola velocidade de deslocamento 
 Ter um bom equilíbrio 
 Ser ágil nas mudanças de direção 

 

 

Vamos estudar e responder: 
 
1 – Qual a função do drible no jogo de handebol? 
 
 
2 – Qual é a função da finta no jogo de handebol? 
 
 
3 –Quais as características do fundamento finta? 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

3º Roteiro de Maio – Arte – 2º bimestre 2021 

Histórias dançadas e cantadas 

     No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do 

gonguê, do agbê, de tambores, de ganzás, entre outros, manifestações artísticas e culturais que 

podemos ver também nas formas e cores da arte naïf. O termo naïf vem do latim nativus, que 

significa nascente, natural e espontâneo. 

     Histórias e lendas de amor e de lutas passaram a ser exaltadas com alegria, e foram 

transformadas em festas e culturas do povo. O maracatu, a congada, o reisado, a catira, as 

cavalhadas, as festas de boi, o baile sulista e muitos outros eventos são manifestações da cultura 

popular tradicional, pois foi do povo que surgiram. 

     Indígenas, europeus e africanos, povos que formaram nossa história, cultura e arte, gente daqui e 

imigrantes de além-mar deram origem às sementes da cultura popular do Brasil. Celebrações, 

agradecimentos ou histórias tristes de muita luta, hoje são contadas em ocasiões de festas, 

celebrados nos tambores, em ritmos musicais, nas danças e em formas e cores como, por exemplo, 

o maracatu.   

 

Atividades 

1 – Leia com atenção o texto e complete as frases a seguir: 

A- No Brasil, muitas ________________ podem ser contadas por meio de ________________, ao 

ritmo dos sons do _______________, do agbê, de tambores, de ganzás, entre outros, 

_____________________ artísticas e culturais que podemos ver também nas _____________ e 

____________ da arte naïf. 

 

 

B- Histórias e lendas de _____________ e de ______________ passaram a ser exaltadas com 

_______________e foram transformadas em __________ e ___________ do povo.  

 

 2 – Quais são as manifestações as manifestações da cultura popular tradicional que surgiram do 

povo. 

Resposta: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3 – Quais foram os povos que formaram nossa história, cultura e arte? 

Resposta: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


