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Nome 6°   
 

 

Narração 
 

Narração é o relato de acontecimentos, reais ou fictícios, com a 

participação de personagens cujas ações são contadas por um narrador. 
O texto narrativo apresenta um enredo, formado por uma 

sequência de fatos dos quais participam personagens, em determinado 
lugar e em determinado tempo. 

 
 

Em geral, o enredo de um texto narrativo apresenta as seguintes 
partes: 

 introdução ou apresentação: começo da história em que se 

situam os fatos iniciais,; 

 conflito: acontecimento que altera a situação inicial e complica o 
enredo; 

 clímax: momento de maior tensão, quando o conflito atinge seu 
ponto máximo; 

 conclusão ou desfecho: solução do conflito, que pode ser feliz, 
cômica, trágica, surpreendente. 

 
 

Numa narrativa costuma haver os elementos a seguir: 

 Fatos: conjunto de acontecimentos encadeados que constituem o 
enredo ou a trama. 

 Personagens: pessoas ou seres personificados que vivem os 
fatos narrados; podem ser protagonistas, antagonistas ou personagens 
secundários. 

 Tempo: época em que a história se passa; quanto tempo duram 
os fatos. 

 Espaço: espaço ou cenário onde ocorrem os fatos. 

 Narrador: aquele que conta os fatos: pode ser personagem ou 
observador. 

 
 

Leia o texto narrativo abaixo e responda as questões de 1 a 5: 
 

O menino que mentia 
 

Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu 
pregar uma peça nos vizinhos. 

--- Um lobo! Um lobo! Socorro! ele vai comer minhas ovelhas! Os vizinhos 
largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. 
Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. 



Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar; e ele 
caçoou de todos. 

Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. 

Morrendo de medo, o menino saiu correndo. 
--- Um lobo! Um lobo! Socorro! 
Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e 

o pastor perdeu todo o rebanho. 
Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. 

 
Bennett, William J. O livro das virtudes para crianças. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 
 

Questão1- O texto acima tem a finalidade de: 
 

a) Dar uma informação. 
b) Fazer uma propaganda. 
c) Registrar um acontecimento. 
d) Transmitir um ensinamento. 

 
Questão 2- No desfecho da história, pode-se entender que: 

 

a) As ovelhas fugiram do pastor. 
b) Os vizinhos assustaram o rebanho. 
c) O lobo comeu todo o rebanho. 
d) O jovem pastor pediu socorro. 

 
Questão 3- O Espaço ( lugar ou cenário) em que acontece a história é: 

 

a) uma aldeia 
b) uma tribo 
c) na cidade 
d) no campo fora da aldeia 

 
Questão 4- Os personagens da história são: 

 

a) o lobo e o menino 
b) o menino mentiroso e os vizinhos 
c) os vizinhos e o lobo 
d) o lobo 

 

Questão 5- “Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da 

aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. (...)”. O trecho citado 
refere-se a: 

 
a) introdução da história 
b) desfecho da história 
c) clímax 
d) conflito 

 
 
 



 
 

Questão 1- A palavra prato tem : 
 

a) 4 fonemas 

b) 5 fonemas 

c) 6 fonemas 

d) 7 fonemas 

 
Questão 2- Todas as palavras abaixo contém 4 fonemas, exceto a alternativa: 

a) mesa 

b) sofá 

c) hoje 

d) fato 

Fonema 
 

O que é fonema? Fonema é o som emitido toda vez que alguém pronuncia as palavras de 

uma língua. Nós produzimos sons, que se organizados formam palavras. (Fonema= SOM) 

Observe abaixo: 

a) RATO 

 
Letras: R, A, T, O = 4 letras 

Fonemas: / R /, / A /, / T /, / O / = 4 fonemas 
 
Então, na palavra 'RATO', a quantidade de sons/fonemas (4) é igual à quantidade de 

letras (4). 
 
b) HOJE 

 
Letras: H, O, J, E = 4 letras 

Fonemas: / O /, / J /, / E / = 3 fonemas 
 
Como você viu, na palavra 'HOJE', a quantidade de letras (4) não é a mesma 
de sons/fonemas (3), pois a letra 'H' sozinha não representa nenhum som/fonema. 

 
c) AXILA 

 
Letras: A, X, I, L, A = 5 letras 

Fonemas: / A /, / K /, / S /, / I /, / L /, / A/ = 6 fonemas 
 
Na palavra 'AXILA', o número de letras (5) não é igual ao número de fonemas (6). Observe 
que a letra 'X' representa, simbolicamente, o som de duas letras: K e S. Para comprovar, 
leia novamente e em voz alta a palavra 'AXILA'. 

 

Percebeu que entre as letras 'A' e 'I' saem dois sons/fonemas diferentes da sua boca? 



O que é letra? As letras são sinais gráficos das palavras e representam a forma como os 

fonemas são escritos. Ao pronunciar as letras de uma palavra, como as letras a, b e c, 

estamos expondo a maneira como a palavra parece, não a forma como escutamos. 

O número de fonema e letra de uma palavra nem sempre serão iguais, por exemplo, a 

palavra hoje é formada por cinco letras (h / o / j / e), mas ela possui três fonemas (/ho/ /j/ 

/e/). 
 

Na palavra sapo a letra S é representa pelo fonema /s/, entretanto na palavra casa essa 

mesma letra representa o fonema /z/. 

 

Classificação dos fonemas 
 
 

Os fonemas existentes na Língua Portuguesa podem ser classificados 

em vogais, consoantes e semivogais. 

Vogais- Nesse fonema a emissão de ar passa livremente pela boca sem barreiras. As 

vogais formam um cume silábico, ou seja, qualquer sílaba tem que possuir uma vogal, 

tendo ela consoantes ou não, sendo essa vogal o segmento fonético pronunciado com 

maior intensidade. As vogais são: / A /, / E /, / I /, / O /, / U/. Exemplos: pia, ando, cesto, 

quero, lente, li, lindo, sonho, avó, som, susto, untar, pato, bota. 

Semivogais- Na ortografia as semivogais ficam entre as vogais e as consoantes, que são 

os fonemas /i/ e /u/. Quando unidas elas originam uma sílaba. 

Exemplos: couro, baile, cárie, mau, pais, rei, seita, venceu. 
 

Consoantes- Os fonemas formados por consoantes encontram barreiras ao ser 

pronunciado, por isso precisam ser acompanhado por vogais. As consoantes são: / B /, / C 

/, / D /, / F /, / G /, / J /, / K /, / L /, / M /, / N /, / P /, / Q /, / R /, / S /, / T /, / V /, / W /,/ X /, / Z /. 

Exemplos: caderno, lâmpada, base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. 

Questão 3- Segundo o texto acima, as semivogais ficam entre as vogais e consoantes e 

são: 
 

a) a, e, 

b) i, u 

c) a, e, i, o, u 

d) o, u 

 
Questão 4- Os fonemas podem ser classificados em 

a) consoantes 

b) letras 

c) vogais 

d) consoantes, vogais e semivogais 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/ortografia


 

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

a) helicóptero ( ) 

b) frase ( ) 

c) oi ( ) 

d) quase ( ) 

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

a) táxi ( ) 

b) humildade ( ) 

c) primo ( ) 

d) lado ( ) 

Assim sendo, é possível concluir que o mesmo fonema pode ser representado por letras 

distintas e a mesma letra também pode ser representada por mais de um fonema. 



TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO 
 
 

NÚMEROS NATURAIS 
O conjunto dos números naturais, representado pelo símbolo N, é a nossa principal ferramenta 

de contagem. Eles são basicamente “os números que usamos para contar”: 2 carros, 12 ovos, 3 
pessoas... 

 

N={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14...} 
 

A reticências ao fim indicam que a sequência prossegue infinitamente. 
 

Sucessor 
 

É sempre possível escrever o sucessor de um número natural. Basta somar 1 a ele. 

 
 o sucessor de 8 é 9 o sucessor de 20 é o 21 o sucessor de 2021 é 2022 

 
Antecessor  

 

Número que vem imediatamente logo antes de outro número. 
 

 antecessor de 20 é o 19 antecessor de 96 é o 95 antecessor de 2021 é o 2020 
 

Números consecutivos 
 

 7 e 8 são consecutivos 

 23,24 e 25 são consecutivos 

 
Números pares 

 

São números terminados nos algarismos: 0,2,4,6 e 8. 
Exemplos: 122 - 54 - 2020 - 128 - 456 

Números ímpares 
São números terminados nos algarismos:1,3,5,7 e 9. 
Exemplos: 121 - 563 - 15 - 547 - 2019 

ATIVIDADES 
 

1)(RESPONDER). Qual é o menor número natural? 

 
a) ( ) infinito 

b) ( ) zero 
c) ( ) um 
d) ( ) não existe 

 
2) (RESPONDER). O 4000 é o sucessor de: 

 
a) ( ) 3000 
b) ( ) 3900 
c) ( ) 3999 
d) ( ) 4001 



3) (RESPONDER). O 1690 é o antecessor do número: 

 
a) ( ) 1700 
b) ( ) 1691 
c) ( ) 1692 
d) ( ) 191 

4) (RESPONDER). Dois números Naturais consecutivos somam 325. Quais são eles? 

a) ( )100 e 225 
b) ( )165 e 168 
c) ( )162 e 163 
d) ( ) 162 e 164 

 

 

Reta numérica 
 

A reta numérica é uma reta numerada que pode ser usada para medir distâncias, comparar  
quantidades e orientar localizações. Todos os números naturais podem ser localizados nessa 
reta, a partir da marcação do número 0 e de uma unidade de medida para a marcação dos 
próximos números naturais. A orientação é da esquerda para a direita, se a reta for horizontal; ou 
ainda, de baixo para cima, se a reta for vertical. 

 

 
 

5)(RESPONDER). Na reta numérica a seguir, estão localizados vários pontos. O ponto C 
representa o número 100 e o ponto F representa o número 250. Sabendo que a diferença entre o 
valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 50 unidades, em qual ponto estará 
localizado o número 350? 

 

A) ( ) E 
b) ( ) F 
c) ( ) H 
d) ( ) J 



6) (RESPONDER).Juca nasceu no ano de 1998. Durante a aula de matemática a professora 
desenhou na lousa uma linha do tempo e pediu para Juca marcar nesta linha o ano em que 
nasceu. 

 

 
Que ponto da linha do tempo Juca deve marcar para acertar a tarefa pedida pela professora? 

a) ( ) A 
b) ( ) B 
c) ( ) C 
d) ( ) D 

 
 

Adição 

Em diversas situações do cotidiano, podemos identificar ideias associadas à adição, como a de 

juntar e a de acrescentar. 

1-Nos Jogos Olímpicos de 2016 realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas 

brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. 

Qual o número total de atletas da equipe brasileira? 

Devemos somar 256 + 209. 

1º processo: algoritmo usual ou 2º processo: decomposição 
 

Então, nos jogos Olímpicos do Rio 2016 participaram 465 atletas na equipe brasileira. 

Subtração 

Há diversas situações do cotidiano em que podemos identificar ideias relacionadas à subtração, 

como a de retirar, a de completar e a de comparar. 

1-Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças 

saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? 

Para resolver esse problema, devemos fazer 985 - 162. 

 
 

1º processo: algoritmo usual ou 2 º processo: decomposição 
 

 



A) ( ) 3 
B) ( ) 5 
C) ( ) 8 
D) ( ) 11 

 

Foram produzidas 823 peças sem defeito. 

 

7)(RESPONDER). A distância entre Sobral e Fortaleza é de aproximadamente 230 

quilômetros. Carlos saiu de carro de Sobral em direção à Fortaleza e já percorreu 125 

quilômetros. Quantos quilômetros faltam para ela chegar ao seu destino? 

A) (   ) 100 KM. 

B) ( ) 105KM. 

C) ( ) 125KM. 

D) ( ) 175KM. 

 
8) (RESPONDER). 1-O governo organiza, periodicamente, campanhas de vacinação contra a 

paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11 296 
crianças do centro urbano e 1 649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas 
nesse município? 

 
A) ( ) 12 905 crianças. 
B) ( ) 12 940 crianças. 
C) ( ) 12 945 crianças. 

D) ( ) 12 954 crianças 

 
9) (RESPONDER). No ano de 2018 havia, no Brasil, 512 parlamentares na Câmara dos 
Deputados federais. A Câmara dos Deputados federais é a instituição responsável pela 
elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos 
homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? 

 
A ( ) 404 deputados federais 
B ( ) 402 deputados federais 
C ( ) 400 deputados federais 
D ( ) 406 deputados federais 

 
10) (RESPONDER). Este gráfico mostra os números de pontos conseguidos pelos jogadores de 

uma partida de videogame. Quantos pontos Pedro precisa fazer para alcançar o número de 
pontos de João? 

 
 



GEOMETRIA - 6º ANO 
 
 

 

POLIEDROS E NÃO POLIEDROS 
 
 
 
 

POLI= muitas EDROS = faces 

 

Observe os seguintes sólidos geométricos com atenção. 
 
 

 
 
 

 
Podemos dividí-los em dois grupos: 

 
 

Poliedros Não poliedros 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Poliedros: 

sólidos limitados apenas por superfícies planas, que se chamam faces. (Em qualquer posição 

o sólido “não rola”) 

 
Não poliedros: 

sólidos limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. (Em alguma 
posição o sólido “rola”) 



ATIVIDADES 

1) Nos sólidos geométricos que se seguem, identifique quais são os poliedros e os não poliedros, 
organizando-os por suas letras na tabela abaixo: 

 

 
 
 

POLIEDROS NÃO POLIEDROS 

  

 
 

 
2) Classifique as figuras tridimensionais de acordo com a legenda: 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LEGENDA: POLIEDRO = 1 NÃO POLIEDRO = 2 



Planificação de sólidos geométricos 

 
A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua 
superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Essas planificações são usadas de várias 
maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. 

 

3) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 
formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

 

 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 
4)(SARESP). Observe os diferentes tipos de caixas utilizadas por uma loja de presentes: 

 

A vendedora monta de acordo com a escolha do cliente. Se ela utilizar os modelos que aparecem 

abaixo, vai obter caixas do tipo: 

 

A) 4 e 1 

B) 3 e 4 

C) 2 e 3 

D) 1 e 2 



5) Carlos está participando de um jogo no qual precisa escolher figuras tridimensionais cuja 

planificação seja composta de triângulos e/ou retângulos. 

 

 
 

As figuras que Carlos tem à sua disposição para escolher são as seguintes. Quais das figuras 

Carlos deverá escolher? 

A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) III e IV. 

 
 
 

Elementos de um poliedro 
 

Todo poliedro possui os seguintes elementos: 

 
Arestas: são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha, essa linha é 

chamada de aresta 
Vértices: são os pontos de encontro das arestas. Esse ponto é chamado de vértice 

Faces: são as superfícies planas que constituem o sólido geométrico 

 
CUBO 
6 faces 

12 arestas 
8 vértices 

 
 

 
Agora, é a sua vez! 

 

6) Observe os sólidos geométricos e em seguida responda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 

Quantas faces? 

Quantos vértices? 

Quantas arestas? 



7) A caixa desenhada abaixo tem a forma de um paralelepípedo. Para ter uma ideia de seu 

tamanho, Paulo mediu três de suas arestas: a aresta AB mede 13cm, a aresta AD mede 6 cm 

e a aresta CG mede 4 cm. 

 
 
 
 

 

A) Quanto mede a aresta AE? 

 
B) Escreva o nome de todas as arestas dessa caixa que medem 13 cm. 



Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 

Atividades de Ciências para o Sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 2º A Relações ecológicas entre os seres vivos. 

(Professor Wiliam Rocha) 

NOME DO ALUNO   

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

Relações ecológicas 

As relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um 
determinado ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não para 
os envolvidos. Todos os seres vivos relacionam-se uns com outros, tanto da 
mesma espécie (relações intraespecíficas) quanto de espécies distintas 
(relações interespecíficas). Essas relações podem ser harmônicas, quando não 
há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando 
pelo menos um se prejudica. 
Relações Intraespecíficas Harmônicas 
Sociedade: indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente 

separados e que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. Geralmente, 
a morfologia corporal está relacionada com a atividade que exercem. Ex.: 
abelhas, cupins, formigas, etc. 
Colônia: indivíduos associados anatomicamente. Eles podem apresentar-se 

semelhantes (colônias isomorfas) ou com diferenciação corporal de acordo com 
a atividade que desempenham (polimorfas). Ex.: determinadas algas e caravela- 
portuguesa. 

 

Nas caravelas, os indivíduos estão associados intimamente de modo que 
parecem ser um só corpo 
Relações Intraespecíficas Desarmônicas 
Canibalismo: ato no qual um indivíduo alimenta-se de outro(s) da mesma 

espécie. 
Competição: disputa por territórios, parceiros sexuais, comida etc. 

Relações Interespecíficas Harmônicas 

 
Os líquens são formados por interações entre fungos e cianobactérias ou entre 
fungos e algas 



Mutualismo: indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente 
associados, criando vínculo de dependência. Ambos se beneficiam. Ex.: líquens 
(fungo + cianobactéria), cupim e protozoário, que digere a celulose em seu 
organismo; micorrizas (fungos + raízes de plantas) etc. 
Protocooperação: indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes 

um do outro para sobreviver. Ex.: peixe-palhaço e anêmona (o primeiro ganha 
proteção, e o segundo, restos de alimentos); pássaros que se alimentam de 
carrapato bovino etc. 
Inquilinismo: uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se 

beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. Exemplo: orquídeas e bromélias 
associadas a árvores de grande porte. 
Comensalismo: relação na qual apenas uma espécie beneficia-se, mas sem 
causar prejuízos à outra. Exemplo: o peixe-piloto prende-se ao tubarão para se 
alimentar dos restos de comida dele e também se locomover com maior 
agilidade. 
Relações Interespecíficas Desarmônicas 
Amensalismo: uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Ex.: liberação de 

antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. 
Predatismo: um indivíduo mata outro para alimentar-se. Ex.: serpente e rato. 

 

 

Os guepardos, ao se alimentarem de suas presas, estão realizando predatismo 
Parasitismo: o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a 
sua sobrevivência, debilitando-o. Ex.: lombriga e ser humano, lagarta e 
folhagens, carrapato e cachorro etc. 
Competição: disputa por recursos (território, presas, etc). 

 

Seres Vivos e Seres não Vivos: 
Os seres vivos e seres não vivos abrangem os componentes como um todo da 
natureza. Os seres vivos e seres não vivos são a composição, num geral, do que 
se conhece por natureza. São eles que rodeiam um determinado meio, e, assim, 
são chamados de seres, sejam eles um mamífero ou uma rocha.Há uma imensa 
diferença a ser definida, no entanto, quando se separa esses dados “seres” de 
um mesmo ecossistema em dois grandes grupos. Sendo decorrente das 
características apresentadas, tais elementos poderão ser classificados como 
seres vivos e seres não vivos. 

 



Diferença entre seres vivos e seres não vivos: 
É imprescindível destacar o ponto principal que descreve a diferença entre seres 
vivos e não vivos: a vida. Enquanto uns a tem, no caso os seres vivos, outros 
não a tem, no caso os seres não vivos. 
Os seres vivos: 

Determinante, portanto, é fundamental ressaltar que os seres vivos apresentam 
uma subclassificação indicada em diferentes níveis. São resumidos, porém, 
naqueles elementos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São 
formados por uma (unicelular) ou mais células (pluricelulares) e necessitam de 
alimentação para crescer e assim sobreviver. 
Além destas características básicas, os seres vivos também reagem ao serem 
estimulados, respiram e apresentam atividade metabólica. 
Ressalta-se ainda a massiva representação desses seres em um dado 
ecossistema. E, além do mais, da necessidade dos seres não vivos para poder 
sobreviverem. 
Apesar de todas essas características anteriormente separarem seres vivos e 
seres não vivos, eles precisam um do outro para contribuir para os ciclos 

terrestres. 

 
Necessidade dos seres não vivos: 
É importante sempre lembrar como a planta, um ser vivo, necessita 
imprescindivelmente de seres não vivos para sobreviver. Pertencente ao reino 
vegetal, ela necessita da energia solar, da água, do solo e até mesmo das rochas 
para filtrar a água. 
Ou seja, depende diretamente dos seres não vivos para desenvolver-se. 
Outro exemplo a ser destacado são os peixes, já que, para sobreviver, estes 
seres vivos precisam de água para respirar por meio das brânquias. Estabelece- 
se, assim, uma total relação de interdependência entre seres vivos e seres não 
vivos. 
Por fim, pensemos ainda nos seres humanos. Somos seres vivos que 
necessitam dos seres não vivos, água e ar, para beber e respirar, 
respectivamente. 
Dessa maneira, a dependência dos seres vivos aos seres não vivos é maior do 
que imaginamos. Uma vez que para o desenvolvimento dos vivos, exige-se a 
participação direta e indireta dos não vivos. 
Exemplo de seres vivos: Bactérias; Fungos; Animais; Plantas (inclui-se as 
algas e plantas marítimas); 
Exemplo de seres não vivos: 
Rochas; Solo (terra); Energia do Sol; Temperatura do ambiente; Água; Ar; 
Gases; Fogo; 



Pesquise e responda as questões a seguir: 
1) Assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa: 
a) ( ) O gafanhoto é um parasita de plantas. 
b) ( ) O parasita retira alimento do hospedeiro. 
c) ( ) A relação entre abelhas e flores é protocooperação. 
d) ( ) Mutualismo é o tipo de relação entre o boi e as bactérias que vivem no seu 
estômago. 
e) ( ) No predatismo, o predador caça e mata a presa, para se alimentar. 

 
2) Relacione as duas colunas: 
(a) predatismo ( ) caranguejo paguro e anêmona-do-mar 
(b) parasitismo ( ) algas e fungos 
(c) comensalismo ( ) pássaro e gafanhoto 
(d) inquilinismo ( ) lombriga e ser humano 
(e) mutualismo ( ) orquídeas e árvores 
(f) protocooperação ( ) rêmora e tubarão 

 
3) Assinale com x a alternativa correta: 
a) Abelhas, carrapato e formigas são seres respectivamente: 
( ) sociais, parasitas e predadores. ( ) parasitas, sociais e parasitas. 
( ) sociais, parasitas e parasitas. ( ) predadores, sociais e parasitas. 

 
b) A relação entre as epífitas como as bromélias, orquídeas e as árvores é de: 
( ) sociedade. ( ) comensalismo. ( ) inquilinismo. ( ) parasitismo. 

 
c) A relação entre gafanhotos e plantas é de: 
( ) parasitismo. ( ) predação. 
( ) protocooperação. ( ) mutualismo. 

 
d) Entre a pulga e o cachorro existe uma relação de: 
( ) mutualismo. ( ) comensalismo. 
( ) inquilinismo. ( ) parasitismo. 

4) É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas 
conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns 
organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os 
consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui 
células em sua constituição? 

a) bactérias. b) fungos. c) protozoários. d) vírus. e) animais. 

5) Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem 
estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que 
não é encontrado em todos os seres vivos. 

a) Hereditariedade. b) Capacidade de responder a estímulos. 

c) Corpo formado por várias células. d) Capacidade de evoluir. e) Metabolismo. 

Para compreender melhor as Relações Ecológicas assistiam o vídeo no 

You Tube no endereço abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1NTi5_YvaA 

http://www.youtube.com/watch?v=Z1NTi5_YvaA


Atividade de História 
 
 

Nome: Nº Série: Professor: Cristiano 
 

 
Primeiros habitantes da América 

 
Na década de 1930 foram descobertos artefatos de pedra perto da cidade de 

Clóvis, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, evidências as quais 

eram de ocupação humana no continente de 12 mil anos atrás. Essas eram as 

mais antigas encontradas até então. A “Cultura Clóvis” era formada por povos 

caçadores que produziam ferramentas em pedras, com uma técnica complexa e 

possuíam traços físicos semelhantes aos das populações asiáticas. 

Desta forma, podemos constatar três teorias acerca da chegada do homem na 

América: Teoria Clóvis; Teoria da chegada pelo mar; Teoria das diversas ondas 

migratórias para a América. 

1ª hipótese: chegaram por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, 

situado entre a Sibéria (Rússia) e o Alasca (Estados Unidos). Essa travessia teria 

acontecido quando o nível do mar baixou, levando a formação de um caminho 

de terra e gelo que ligava a américa a Ásia pelo norte. 

2ª hipótese: chegaram a América por mar, vindos da Oceania. E, depois de 

atravessar o Oceano Pacífico navegando de ilha em ilha em pequenas 

embarcações, desembarcaram nas costas do continente americano. 

3ª hipótese: é de que parte deles vieram a pé, pelo Estreito de Bering e outra 

parte navegando pelo Pacífico. 

A terceira teoria é fortemente defendida pelo antropólogo e arqueólogo brasileiro 

Walter Neves, que defende que houve diversas ondas migratórias para a 

América, ocorridas em datas diferenciadas e compostas por grupos oriundos 

tanto da Ásia através do Estreito de Bering, quanto da Oceania. 

 



Em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves se surpreendeu ao descobrir que 

o fóssil que vinha estudando era o mais antigo de toda a América; tratava-se do 

crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11500 anos. O cientista brasileiro 

batizou-a de Luzia (em homenagem a Lucy). Cientistas ingleses reconstituíram 

a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram que as suas feições se 

assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália: olhos arredondados, nariz 

largo e queixo saliente. 

Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa (MG), Walter 

Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia 

também eram semelhantes ao dos africanos e australianos. Para ele, então, o 

povo de Luzia entrou na América antes dos grupos que deram origem aos 

indígenas atuais. Sendo assim, existiram dois grandes conjuntos de povoadores 

da América: um que entrou há 14 mil anos e outro há 11 mil anos (esse último 

deu origem aos povos indígenas do Brasil). 

Atualmente, já se reconhece sítios arqueológicos com datações confirmadas 

entre 15 mil e 25 mil anos atrás, como, por exemplo: 

Sítios de Santa Eliana no Mato Grosso com 25 mil anos; 

Sítios na Pensilvânia nos EUA com 17 mil anos; 

Sitio em Old Crow no Canadá com 25 mil anos. 

 
A polêmica de Niéde Guidon: 

 
Segundo os estudos da arqueóloga franco-brasileira Niéde Guidon, os vestígios 

encontrados nesses sítios, como, por exemplo, acúmulo de carvões, conjunto de 

pedras queimadas, pinturas rupestres, entre outros, datam de pelo menos 48 mil 

anos, representando então os vestígios mais antigos da presença humana na 

América. Segundo Niéde Guidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul 

ocorreu por volta de 50 mil anos atrás. 

 
https://www.estudopratico.com.br/chegada-do-homem-na-america. 

 
 

ATIVIDADE 

 
1. Para os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da América. 

 
a) Explique a hipótese de nº1: 

 
b) Explique a hipótese de nº2: 

 
c) Qual das possibilidades você considera mais provável? Justifique. 

 
2. Analise as sentenças e complete com V (verdadeiro) ou F (falso). 

https://www.estudopratico.com.br/chegada-do-homem-na-america


( ) O Brasil encontrado pelos primeiros povoadores era muito parecido com o de 

hoje. 

( ) Na época dos primeiros povoadores, as áreas florestais eram reduzidas, e a 

maior parte do território estava coberta por vegetação rasteira. 

( ) As escavações arqueológicas não contribuíram para as descobertas 

realizadas. 

( ) O Brasil encontrado pelos primeiros povoadores apresentava um clima seco 

e frio. 

 
3. “O estudo de fósseis humanos no Brasil começou no século XIX, com 

escavações nas grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais.” Indique quais 

foram as descobertas nesse território, citando a principal delas. 

 
4. Segundo Niéde Guidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul 

ocorreu por volta de quantos anos atrás? 

 
5. Atualmente, já se reconhece sítios arqueológicos com datações 

confirmadas entre 15 mil e 25 mil anos atrás. Quais são? 

 
6. Para Walter Neves existiram dois grandes conjuntos de povoadores da 

América. Quais são? 



E. M. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT 

2° roteiro – Geografia – 6° ano 

Nome: data:   

Paisagens e patrimônios culturais da Humanidade 
 

Figura 1 – Ruínas de Machu Picchu - Peru 

Um Patrimônio Cultural pode ser declarado nacionalmente (apenas dentro de um 

país), como internacionalmente (sendo declarado patrimônio da humanidade). 

Quem declara se este patrimônio é da humanidade, é a UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). 

Um Patrimônio Mundial, Cultural ou Natural ficou definido na convenção de 1972 

como: 

**Monumentos: Obras arquitetônicas, esculturas, pinturas monumentais, 

elementos arqueológicos, inscrições, grutas, grupos de elementos de valor 

universal. 

**Conjuntos: Grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua 

arquitetura ou integração na paisagem têm valor universal do ponto de vista 

histórico, artístico ou cientifico. 

**Locais de interesse: Obras do homem, ou conjugadas entre homem e natureza, 

que possuem valor universal do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico. 

Questão1 – A qual dos três grupos acima citados, pertence a estátua do Cristo 

Redentor no Rio de Janeiro? Explique: 

R   
 
 



Questão 2: Dê um exemplo de uma obra conhecida como patrimônio Cultural 

da Humanidade no Brasil (dica: Fica no RJ): 

R    
 
 

 
 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

Você sabe o que é "Patrimônio Cultural"? 

Leia o artigo 216 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 

 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 
Figura 2 – Fóssil encontrado em Minas Gerais 

 

 

 
Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca 
de 12.500 a 13.000 anos, o que reacendeu questionamentos acerca das 
teorias da origem do homem americano. 

Local da descoberta: Lapa Vermelha, Pedro Leopoldo (MG) 
Data da descoberta: 1975 
Descoberto por: Annette Laming-Emperaire 
Idade: 11,243–11,710 anos 
Espécie: Homo sapiens paleoame 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=luzia%2Bf%C3%B3ssil%2Blocal%2Bda%2Bdescoberta&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQ6BMoADAmegQIHxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=Lapa%2BVermelha&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIyL8uqMlnEyuuTWJCoEJZalJuak5EIABaLCZkfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQmxMoATAmegQIHxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=Pedro%2BLeopoldo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4wyjHOWsTKF5CaUpSv4JOaX5Cfk5IPAChHsFQfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQmxMoAjAmegQIHxAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=MG&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEzPMKtaxMrk6w4AVAc4GxIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQmxMoAzAmegQIHxAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=luzia%2Bf%C3%B3ssil%2Bdata%2Bda%2Bdescoberta&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQ6BMoADAnegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=luzia%2Bf%C3%B3ssil%2Bdescoberto%2Bpor&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQ6BMoADAoegQIIRAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=Annette%2BLaming-Emperaire&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEmuzCszWMQq4ZiXl1pSkqrgk5ibmZeu65pbkFqUmFmUCgDWHtM5KQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQmxMoATAoegQIIRAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=luzia%2Bf%C3%B3ssil%2Bidade&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQ6BMoADApegQIJRAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=luzia%2Bf%C3%B3ssil%2Besp%C3%A9cie&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQ6BMoADAqegQIJhAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&q=paleoamericano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLU0MjBaxMpXkJiTmp-Ym1qUmZyYlw8ALmZSkR4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN0dyp-aDvAhWNErkGHQy5DiMQmxMoATAqegQIJhAD


Estudos científicos feitos nos Estados Unidos mostraram que as feições de Luzia 
se assemelhavam aos nativos da África e da Austrália. 
O cientista brasileiro Walter Neves, pesquisando em Lagoa Santa, MG, 
descobriu que mais fósseis encontrados do povo de Luzia, também eram 
semelhantes aos nativos africanos e australianos, concluindo que o povo de 
Luzia entrou na América, antes dos grupos que deram origem aos indígenas 
atuais. O povo de Luzia entrou a cerca de 14 mil anos e dos indígenas atuais 
entraram cerca de 11 mil anos. 
Fósseis mais antigos foram encontrados no Mato Grosso com idade de 25 mil 
anos, na Pensilvânia EUA, com 17 mil anos e Old Crow no Canadá, com 25 mil 
anos. 

 

Questão 3 
O fóssil de Luzia encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, faz parte de qual 
definição de acordo com a UNESCO? 
R   

 

 

Questão 4 
Diante do que foi exposto nos textos anteriores, o que você conclui com o fato 
de que a História diz que os povos indígenas foram os primeiros a chegarem na 
América? 

 
R   

 

 
 

PATRIMONIO NATURAL 

O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e 
histórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância 
do ambiente natural para que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de 
onde viemos e, por consequência, como seremos. 
Quem não tem na lembrança histórias que envolvam a paisagem? Todas estas 
lembranças fazem parte da nossa história. Perdê-las é, além de dano ambiental 
irreversível, uma agressão à memória e, acima de tudo, a perda da qualidade de 
vida. 
Algumas referências de patrimônio natural: 
♦ Sete Quedas – patrimônio submerso pela represa de Itaipu 
♦ Cataratas do Iguaçu – patrimônio mundial e Parque Nacional 
♦ Vila Velha – bem tombado pelo Estado do Paraná e Parque Estadual 
♦ Baía de Paranaguá – a segunda maior baía do Brasil 
♦ Parque do Guartelá – o terceiro maior canyon do Brasil e Parque Estadual 
♦ Mata de Araucária – árvore símbolo do Paraná e Parque Nacional 
♦ Mata Atlântica – patrimônio mundial com grande área preservada no Paraná. 

 
Figura 2 

http://whc.unesco.org/en/list/355/
http://www.ibama.gov.br/parna_iguacu/
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57
http://www.uc.pr.gov.br/modules/ucps/aviso.php?codigo_cat=2
http://www.uc.pr.gov.br/modules/ucps/aviso.php?codigo_cat=1
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.ibama.gov.br/
http://whc.unesco.org/en/list/893/


 
Figura 3 - Cataratas do Iguaçu - Foz do Iguaçu - Paraná 

 
Questão 5 

Indique com a letra (C) qual opção representa um patrimônio cultural e com a 
letra (N) qual é um patrimônio natural: 
( ) Cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais 
( ) Folclore brasileiro (Cantigas, mitos e lendas) 
( )Centro Histórico da cidade de Olinda em Pernambuco 
( ) Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu no Paraná 
( ) Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí 
( ) Região central da Floresta Amazônica 
( ) áreas protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
( ) Pirâmides do Egito 
( ) áreas protegidas do Cerrado: parques nacionais da Chapada dos Veadeiros e 
das Emas, Goiás. 

 
Questão 6 

Qual é a importância de se respeitar e preservar os patrimônios culturais e 
naturais?   

 

 

 
 

https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/. acesso em 08 de março 2021 
https://www.google.com/search?q=imagem+cataratas+do+igua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR 
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_216_.asp 
https://www.google.com/search?q=imagem+cataratas+do+igua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR 
https://www.google.com/search?q=imagem+cataratas+do+igua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/40
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-go-chapada-dos-veadeiros
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-go-chapadao-do-ceu-atracao-parque-nacional-das-emas
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-go-chapadao-do-ceu-atracao-parque-nacional-das-emas
https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/.%20acesso
https://www.google.com/search?q=imagem%2Bcataratas%2Bdo%2Bigua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.senado.leg.br%2Fatividade%2Fconst%2Fcon1988%2FCON1988_05.10.1988%2Fart_216_.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6q7CXNPlcBpHK6IYCNO14ciQDKg
http://www.google.com/search?q=imagem%2Bcataratas%2Bdo%2Bigua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR
http://www.google.com/search?q=imagem%2Bcataratas%2Bdo%2Bigua%C3%A7i&rlz=1C1SQJL_pt-BR


Língua Inglesa 

Teacher: Lizandra 

Queridos(as) alunos(as), no mês de março continuaremos no remoto. Façam 

as suas atividades com capricho e caso tenham dúvidas favor entrar em 

contato. Abraços e até breve. 

Questão 1 – Substitua os nomes pelos pronomes they, he, she, it. As palavras 

substituídas estão em negrito. 
a) Peter is a good student. 
  . 
b) The dog is an animal. 
  . 
c) My friends are nice. 
  _. 
d) The sun is a star. 
  _. 
e) Rose is my sister. 
  _. 
f) Djavan is a singer. 

  _. 
 
Questão 2- Complete as frases com o verbo to be (am,is,are). 

a) They _ at school. b) She a singer 
c) You happy. d) He young. 
e) I _ late f) We from Italy. 

 
Questão 3- Lucy and Paul are good friends. Os nomes grifados podemos 
substituir pelo pronome. 
a) ( ) She b) ( ) We c) ( ) They d) ( ) He 

 
Questão 4 – Observe a tabela a forma contraída do verbo to be. 

Verbo to be: affirmative form. 
(full forms) 

Verbo to be: affirmative:( contracted 
forms: Formas contraida) 

Singular Plural Singular Plural 

I am Sylvia We are 
Brazilian 

I’m Sylvia We’reBrazilian 

You are 
Mark 

You are 
students 

You’re Mark You’re students 

He is Paul 
She is Carol 

They are 
tteachers. 

He’s Paul 
She’sCarol 

They’re 
tteachers. 

It is Mimi They are cats It’s Mimi They’re cats 

 
Questão 5 – Complete as frases usando as contracted forms do verbo to be. 
a) I Brazilian. b) You _American. 
c) He _happy. d) We teachers. 
e) You _ students f) It a ball. 
g) They books h) She a doctor. 



Questão 6- Agora vamos conhecer a forma negativa do verbo to be. Para 
formar a negativa basta acrescentar o not após o verbo to be. Atente-se aos 
exemplos. Observe a forma contraída na negativa. 

 I am an engineer. 
 I am not an engineer. 
 I’m not an engineer. 

 Paul is a good boy. (is – verbo to be) 
 Paul is not a good boy 
 Paul isn’t a good boy. 
 ‘We are friends. 
 We are not friends. 
 We aren’t friends 

 
Agora vamos colocar em prática a forma negativa do verbo to be. Escreva na 
full forms e contracted forms. O exemplo está em negrito. 
a) Liza is an Italian teacher. 
Full form: Liza is not an Italian teacher. 
Contracted form:Liza isn’t an Italian teacher. 

 

b) We are good students. 
Full form: _ . 
Contracted form:_   . 

 
c) They are from Canada. 
Full form: _ . 
Contracted form:_  . 

 
d) Fernando is a nice person. 
Full form:  _ . 
Contracted Form:_ _  . 

 
Questão 7 – Relacione as sentenças 
a) Eduard and Kelly are intelligent. ( ) She is a student. 
b) Kelly is a student. ( ) He is a student. 
c) Eduard is a student. ( ) We are intelligent. 
d) You and I are intelligent ( ) They are intelligent 

 
A sequência correta para a questão acima é: 
a) A - B – C - D 
b) B - C - A - D 
c) B - C - D - A 
d) C - B - D - A 
e) D - A - C - B 

 
Questão 8 – “What is your name”? A resposta correta é: 

 
a) I’m fine, thanks. b) She is Patty. 
c) My name is. d) He is Paul. 

 
 
 
 
 



Arte – 6° ano 

Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021! Espero que todos se cuidem de acordo com as normas 

de proteção. Desejo a todos mais um ano de alegria, animação, entusiasmo e de muito 

aprendizado. Bom ano letivo de 2021! 

 

 
1) Vamos ler a letra da música “Sonho de uma flauta”, do grupo Teatro Mágico. Depois, por 

meio dessa letra solte sua criatividade e faça uma ilustração usando desenhos, pinte 

usando muitas cores, porque nem tudo é o que parece ser, mas depende de nós para 

sermos melhor que pudermos ser a cada dia de nossas vidas. 
 

 

Nem toda palavra é 
Aquilo que o dicionário diz 
Nem todo pedaço de pedra 
Se parece com tijolo ou com pedra de giz 

Avião parece passarinho 
Que não sabe bater asa 
Passarinho voando longe 
Parece borboleta que fugiu de casa 

Borboleta parece flor que o vento tirou pra 
dançar 
Flor parece a gente 
Pois somos semente do que ainda virá 

A gente parece formiga 
Lá de cima do avião 
O céu parece um chão de areia 
Parece descanso pra minha oração 

A nuvem parece fumaça 
Tem gente que acha que ela é algodão 
Algodão às vezes é doce 
Mas às vezes não é doce não 

Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
E o dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 

Hum... e o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 

Eu não pareço meu pai 
Nem pareço com meu irmão 

Sei que toda mãe é santa 
Sei que incerteza traz inspiração 

Tem beijo que parece mordida 
Tem mordida que parece carinho 
Tem carinho que parece briga 
Briga que aparece pra trazer sorriso 

Tem riso que parece choro 
Tem choro que é pura alegria 
Tem dia que parece noite 
E a tristeza parece poesia 

Tem motivo pra viver de novo 
Tem o novo que quer ter motivo 
Tem a sede que morre no seio 
Nota que fermata quando desafino 
Descobrir o verdadeiro sentido das coisas 
É querer saber demais 
Querer saber demais 

Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
O dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 

Mas sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
O dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 

E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito 

 

2) A música está presente na vida de todos os jovens, e gêneros como rap, funk, pop e rock 

estão entre os preferidos, seja por identificação ou gosto musical. 

 
Responda as questões abaixo em seu caderno: 

a) Na sua opinião, para que serve a música? 

b) Com que frequência você ouve música 



c) O que é gênero musical? 

d) Quais gêneros musicais você conhece? 

e) O que você entende por “música tradicional”? 

f) O que você entende por “música folclórica”? 

g) Você conhece alguma música folclórica? Qual? 

h) Você conhece alguma música tradicional? Qual? 

i) Conhece músicos ou grupos de importância musical? Quais? 

j) Em que espaço são realizadas as apresentações musicais? 



ROTEIRO DE ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA 

6 ANO  

NOME: .................................................................................................6 ANO .... 

Origens do Atletismo 
 

O Atletismo conta a história esportiva no homem no Planeta. É chamado de esporte-base, 
porque sua prática corresponde a movimentos naturais do ser humano: correr, saltar, lançar. 
Não por acaso, a primeira competição esportiva de que se tem notícia foi uma corrida, nos 
Jogos de 776 a.C., na cidade de Olímpia, na Grécia, que deram origem às Olimpíadas. A 
prova, chamada pelos gregos de "stadium", tinha cerca de 200 metros e o vencedor, Coroebus, 
é          considerado          o          primeiro          campeão          olímpico          da          história. 

 
Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas de pista (corridas), de campo 
(saltos e lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de 
pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona), corridas em campo 
(cross         country),         corridas         em         montanhas,         e         marcha         atlética. 

 
O Atletismo nasceu com o homem. Afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era 
obrigado a correr, a saltar e a lançar coisas. Era a dura luta contra os predadores e a busca por 
alimentos. Pode-se dizer que ao aprimorar essas habilidades, o homem garantiu sua história. 

 

Isso tudo explica porque, ao criar as primeiras competições esportivas, as primeiras a serem 
organizadas fossem as provas atléticas. Há indícios da prática do Atletismo há pelo menos 5 
mil anos no Egito, na Grécia e na China. No entanto, o primeiro registro histórico de uma 
competição data de 776 a.C. Foi quando Coroebus, da cidade grega de Élis, ganhou a stadium 
– uma corrida de aproximadamente 200 m – e tornou-se o primeiro campeão olímpico 
conhecido da história. 

 

O formato moderno do Atletismo remonta a meados do século XIX. Basicamente, engloba as 
corridas de pista, de rua, de cross country e de montanha, a marcha, os saltos e os 
lançamentos. Por sua característica de representar os movimentos naturais do homem, o 
Atletismo é chamado de “esporte-base”. 

 
Assim como nos Jogos da Grécia Antiga, o Atletismo permanece como o principal esporte 

olímpico dos tempos modernos. Tanto que o próprio Comitê Olímpico Internacional 
estabeleceu – até para efeito de distribuição dos recursos auferidos nos Jogos – que o 
Atletismo é o único esporte na categoria. 

 
Por outro lado, a criação da IAAF (sigla em inglês da Associação Internacional das Federações 
de Atletismo) deu credibilidade às competições. As regras do esporte foram escritas e os 
recordes, homologados. 

 
A importância do esporte-base é sintetizada por uma frase que circula no meio olímpico: “Os 
Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o Atletismo. Nunca, sem ele". 

 

 
Provas oficiais 

 

O atletismo é composto por seis provas oficiais, com equipes masculinas e femininas: 

• Corridas: rasas, com barreiras, com obstáculos.• Marcha atlética• Revezamentos• Saltos• 
Arremesso e Lançamentos• Combinada 

Corridas 



As corridas rasas se dividem em três grupos: velocidade ou curta distância (100m, 200m e 
400m), médio-fundo (800m e 1500m) e as de longa distância ou de fundo (5000m e 10000m). 

Nas corridas com barreira o atleta precisa chegar ao final do trajeto saltando por cima de 
barreiras espalhadas na pista. Essa modalidade é dividida em: 100m (feminino), 110m 
(masculino), 400m (masculino e feminino). 

Já as corridas com obstáculos ocorrem nas modalidades de 2000m e 3000m e cada volta na 
que o atleta faz pista, ele precisa saltar em quatro obstáculos e um fosso de água. 

 

Marcha atlética 

A marcha atlética é executada por uma progressão de passos. Tal prova é dividida em: 20km 
(feminino), e 20km e 50km (masculinos) 

 

Saltos 

Existem as corridas de salto vertical, representada pelo salto em altura, na qual o atleta após 
uma corrida precisa saltar sobre um barra sem derrubá-la. Existe também o salto com vara, 
que tem mesmo o objetivo da modalidade anterior, mas com apoio do sarrafo. 

Já as provas de salto horizontal engloba o salto em distância e o salto triplo. No primeiro, o 
atleta corre em uma raia da pista e salta com os dois pés caindo em uma caixa de areia, na 
maior distância possível. 

 

Já o salto triplo é uma combinação de três saltos consecutivos que se finalizam com a queda 
na caixa de areia. Assim como no salto em distância, ganha quem alcança a maior distância. 

 

Revezamentos 

Na corrida por revezamento cada equipe é formada por quatro corredores. Cada equipe ocupa 
uma raia da pista e ganha aquela que completar em menor tempo o percurso, que é divido em 
4x 100m ou 4x400m. 

Arremesso e lançamento 

 

Essa prova é dividida em quatro modalidades: arremesso de peso com 4kg (feminino) e 7,26kg 
(masculino), lançamento de dardo com 800g (masculino) e 600g (feminino), lançamento de 
martelo com 7,26kg (masculino) e 4kg (feminino) e lançamento de disco com 2kg (masculino) e 
1kg (feminino) 

 

Combinada 

O decatlo é uma modalidade do atletismo, mas praticado apenas por homens. Os atletas 
competem em dez provas: corrida de 100m, salto em distância, salto em altura, lançamento de 
peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1500m, corrida de 
400m e corrida de 110m com barreira. 

Já no heptatlo é específico para mulheres. Elas competem em sete provas: corrida de 100m 
com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, 
corrida de 20m, corrida de 80m. 

 

 

Após a leitura do texto: 

1- O que você compreende sobre o termo ESPORTE BASE ? 
2- Como estão divididas as provas do atletismo? 
3- Quais são as provas femininas e quais as masculinas? 

 

Professora Carolina Cobello 



EDUCAÇÃO FÍSICA – 6 º ANO 

ATLETISMO 

 

 
 

 
As provas de pista do atletismo compreendem as modalidades realizadas 

em uma pista oval, dividida por linhas paralelas. O espaço entre duas linhas é 

a raia, de modo que cada raia deve ser ocupada por apenas um atleta. As pistas 

utilizadas no atletismo podem ter 100m, 200m ou 400m e são divididas em reta 

de chegada ou reta principal, a reta oposta, a primeira curva e a segunda curva. 

A linha de chegada é situada entre a reta de chegada e a primeira curva. As 

provas que integram esse conjunto são: corridas rasas, corridas de 

revezamento, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. 
 

Agora responda: 

1 – Qual a medida em extensão e quantas raias tem a pista de atletismo? 
 

2 – Cite as provas de corrida que são realizadas na pista de atletismo. 
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