
L.I.P.T- 6° ano- Profª Sandra e Bruna 

Produção Textual através de sequência de imagens: 

1º- Observe, atentamente, a sequência de imagens do Garfield: 

 

                                         Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/. 

 

2º-Produza o conto, a partir da sequência observada. Dessa forma, o seu texto 
deverá apresentar a seguinte estrutura: 

 Início 

 Meio 

 Fim 

3º- Crie um título interessante para o seu conto. 
4°- Utilize a pontuação correta ( Veja: Atividade anterior de Gramática), 

observando os parágrafos e a escrita correta das palavras. 

5°-Escreva seu texto em no máximo 20 linhas e no mínimo 15. 

 

O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta 

(Veja: atividade anterior Narração), tendo começo, meio e fim da história 

narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-que-e-literatura.htm


Gramática- 6° ano- profª Bruna 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a 

palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. As palavras 
podem ser: monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. 
Leia pausadamente esta palavra: faço. Você perceberá que ela possui dois 
pedacinhos: 

fa-ço 

Agora leia a palavra janela. Você perceberá que ela possui três pedacinhos: 

                                                              ja-ne-la 

Cada um desses pedacinhos recebe o nome de sílaba, que é o som que 
pronunciamos de uma vez só ao falar a palavra. 
As palavras podem ter uma sílaba, duas, três, quatro ou até mais de quatro 
sílabas, recebendo um nome para cada uma dessas classificações. 

 Monossílabas: são palavras que apresentam somente uma sílaba. 

Exemplos: meu, chá, oi, já, 

 Dissílabas: são palavras que apresentam duas sílabas. 

Exemplos: casa: ca-sa, café: ca-fé, alô: a-lô 

 Trissílabas: são palavras que apresentam três sílabas. 

Exemplos: vergonha: ver-go-nha, jacaré: ja-ca-ré, bonito: bo-ni-to 

 Polissílabas: são palavras que apresentam quatro ou mais sílabas. 

Exemplos:anônimo: a-nô-ni-mo,  apartamento: a-par-ta-men-to, garotada: ga-

ro-ta-da. 

Questão 1- Coloque nos parênteses os números conforme a classificação das 
palavras quanto ao número de sílabas:  

1- monossílaba    2- dissílaba      3- trissílaba        4- polissílaba 

(     ) mandioca  
(     ) café 
(     ) chocolate   
(     ) pêssego 
(     ) abacaxi 
(     ) morango 
(     )  mar  
(     ) jogar 
 
Questão 2- Marque a alternativa que não apresenta palavras trissílabas: 

a) paixão, força                                     c) presença, partida 
b) coração, floreira                                d) sentido, estranho 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO  

  Divisão com números Naturais 
Usamos a divisão para repartir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra. 

Você já jogou “bola queimada”? 

1-O professor de Educação Física quer organizar os 64 alunos das turmas do 6º ano em equipes com 4 

integrantes cada uma para jogar “bola queimada”. Quantas equipes ele poderá formar? 

Observe duas maneiras de resolver esse problema calculando o resultado de 64 ÷ 4. 

• Usando estimativas. 

 

 

 

Portanto, o professor de Educação Física poderá formar 16 equipes. 

 

Uma divisão de números naturais em que o quociente é um número natural e o resto é zero é 

chamada divisão exata. Caso o resto seja diferente de zero, temos uma divisão não exata.  

 

Atividades 

1- Efetuando as divisões das contas:     

Encontamos todos os resultados: 

a) (     ) 9 ; 20 ; 35 ; 20 ; 129                                   b) (    ) 9 ; 20 ; 35 ; 20 ; 19 

c) (     ) 9 ; 2 ; 35 ; 24 ; 129                                     d) (    ) 9 ; 25 ; 35 ; 20 ; 19 
 

2-Temos 60 livros e queremos colocá-los em pilhas de 12 livros cada uma. Quantas pilhas serão 
formadas?  
 
a)4 pilhas (     )                        b) 5 pilhas (    )                  c) 6 pilhas   (     )                    d)  3 pilhas  (    )  
 
3) Uma granja tinha 582 galinhas. Morreram 18. O restante foi vendido em quantidades iguais a 6 
fornecedores. Quantas galinhas cada fornecedor comprou?  
 
a) 249  (    )                            b) 49    (     )                         c) 94   (     )                          d) 564   (      ) 
 
4)Uma fazenda tem criação de galinhas para produção de ovos orgânicos. Nela, há 8 960 galinhas 
distribuídas igualmente em 7 granjas. Quantas galinhas há em cada granja?  
a) 5670 (     )            b) 123    (      )               c) 128  (     )      d) 1280    (      ) 
 

5- Da igualdade: 19 = 3 · 5 + 4 podemos obter uma divisão de: 

A (   ) resto 4 e divisor 5.    B (   ) resto 4 e divisor 19.    C (   ) resto 3 e divisor 5. D (   ) resto 4 e divisor 19. 

27 : 3 80 : 4 70 : 2 120 : 6 774 : 6 



 

GEOMETRIA - 6º ANO 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – RETOMADA DOS CONTEÚDOS ABORDADOS 

ATIVIDADES 

 
1) Encontramos somente formas 

planas na seguinte alternativa: 

 
A) Cilindro e quadrado 
B) Cilindro e Esfera 
C) Triângulo e quadrado 
D) Pirâmide e bola 

 
2) Encontramos somente sólidos 

geométricos ou também 

conhecidas como figuras espaciais 
na alternativa:  
 

A) Triângulo e retângulos 
B) Cubo e pirâmide 
C) Reta e linhas 
D) Círculo e sombra  

 

3) A linha de seu caderno utilizada para a 
escrita, nos da ideia de uma: 
 
A) Plano 
B) Não plano 
C) Reta 
D)  Poliedro 

 
4) Observando os trilhos por onde um 

trem percorre. Podemos dizer que os 
trilhos lembram: 
 
a) Poliedros 
b) Retas paralelas 
c) Retas perpendiculares 
d) Nenhuma das alternativas 

 
5) Podemos dizer que o piso de um 

quarto é: 
 
a) Plano 
b) Poliedro 
c) Ponto 
d) Nenhuma das alternativas 

 
 
 
 
 
 

 
6) O cubo possui: 

  
a) 6 faces, 6 vértices e 12 arestas 
b) 5 faces, 9 vértices e 12 arestas 
c) 4 faces, 6 vértices e 7 arestas 
d) 6 faces, 8 vértices e 12 arestas 

 
7) Poliedro é fácil de indentificar, pois é 

um sólido geométrico que “não rola”. 
Podemos encontrar um poliedro na 
alternativa: 
 
a) Cilindro 
b) Esfera 
c) Cone 
d) cubo 

 
8) Não é considerado um poliedro: 

 
a) Cubo 
b) Pirâmide 
c) Cilindro 
d) Paralelepípedo 

 
9) Ao fazer um molde de um copo, em 

cartolina, na forma de cilindro de base 
circular qual deve ser a planificação do 
mesmo 

a) . B)  

c) d)  
 



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

Fundamental. 
Atividade 3º Misturas homogêneas ou heterogêneas. (Professor Wiliam Rocha) 

 
NOME DO ALUNO_____________________________Série________ 

 
Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

 

Até agora caros alunos, estudamos assuntos tais como: O interior da Terra, A 
atmosfera terrestre, A formação da Terra, entre outros; assim sendo, descobrimos 
que existem vários tipos de substâncias como por exemplo o ferro o níquel, a água 
o ar, e outros materiais, que estão envolvidas em todos os processos de 
transformações em nosso planeta. Tais substâncias podem se apresentar em 
misturas homogêneas e heterogêneas, vamos saber o que é isto estudando o texto 
abaixo e assistindo os vídeos indicados no 
rodapé das atividades.  

 
 

A grande maioria dos materiais encontrados na 

natureza, em nossa sociedade e em nosso corpo não 

são substâncias puras e sim misturas de duas ou mais 

substâncias. Apesar de nos referirmos à água 

mineral, por exemplo, apenas como “água”, ela não 

possui apenas a substância pura H2O (água). Ela 

também possui vários minerais dissolvidos. Se você 

conferir o rótulo de alguma água mineral, verá que 

ela possui em sua composição química sulfatos de 

estrôncio, de cálcio, de sódio, de potássio, 

bicarbonato de sódio, fluoreto de sódio, entre 

outros. Existem tipos diferentes de misturas, que 

podem ser classificadas em homogêneas e 

heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas 

que apresentam um aspecto uniforme, com uma 

única fase. Exemplos: soro fisiológico (cloreto de 

sódio e água); álcool hidratado (etanol e água); ar 

(gás nitrogênio, gás oxigênio, outros gases e vapor de 

água). As misturas heterogêneas apresentam mais 

de uma fase. Neste caso é nítida a presença de duas 

ou mais substâncias numa mistura. Ex.: água e areia, 

água e óleo, gelo e água, granito, água e ferro, sal não 

dissolvido na água etc. Separação de misturas  os 

principais processos de separação das misturas 

homogêneas são: - Destilação simples: é a separação 

entre substâncias sólidas de substâncias líquidas 

através de seus pontos de ebulição. Ex.: a água com 

sal submetidos à alta temperatura evapora sobrando 

apenas o sal. - Destilação fracionada: é a separação 

entre substâncias líquidas através da ebulição. Para 

isto, 

os líquidos são separados por partes até que obtenha 

o líquido que tem o maior ponto de ebulição 

(fervura). Ex.: separar água de acetona. - 

Vaporização (evaporação): consiste em aquecer a 

mistura até o líquido evaporar, separando-se do 

soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente 

líquido é perdido. Ex.: obtenção de sal marinho. - 

Liquefação fracionada: é realizada através de 

equipamento específico, no qual a mistura é 

resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após 

isso, passam pela destilação fracionada e são 

separados conforme os seus pontos de ebulição. Ex.: 

separação dos componentes do ar atmosférico. Os 

principais processos de separação das misturas 

heterogêneas são: - Centrifugação: ocorre através da 

força centrífuga, separando o que é mais denso 

(pesado) do que é menos denso. Ex.: centrifugação 

na máquina de lavar de roupas, a que retira a água 

das peças de vestuário. - Filtração: é a separação 

entre substâncias sólidas insolúveis e líquidas. Ex.: 

fazer café utilizando coador. Para obter a bebida, ela 

é coada separando o pó do líquido. - Decantação: é a 

separação entre substâncias que apresentam 

densidades diferentes. Ela pode ser realizar entre 

líquido-sólido e líquido-líquido. No caso, o sólido 

deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará 

depositado no fundo do recipiente. Para esse 

processo, é utilizado o funil de decantação. Ex.: 

separação de água e areia ou a água de um líquido 

menos denso, como o óleo. 



 

 

 

 

Texto adaptado de: MAGALHÃES, Lana.  

“Separaçã de misturas”. Toda Matéria Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/separacao-de-misturas. Acesso em 02 de Agosto de 2020. 

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. “Tipos de misturas”; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-misturas.htm. Acesso em 02 de Agosto de 

2020. 
 

Atividades  

1. Diferencie misturas homogêneas e heterogêneas: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2. Classifique as substâncias como misturas como homogêneas ou heterogêneas: a) água 

com açúcar: ________________ b) o sangue: _________________ c) o leite: 

_________________ d) soro fisiológico: _________________ e) salmoura: 

_________________ f) álcool hidratado: _________________ g) ar: _________________ h) 

aço: _________________ i) água e óleo: _________________  

3. Marque (X) na resposta correta. (Adaptado de UFSM-RS) A vitamina C é importante para o 

nosso cérebro, pois tem ação antioxidante. Em um laboratório, após alguns testes, 

comprimidos de vitamina C são dissolvidos em água e formam uma solução homogênea. 

Esse sistema, uma vez formado, será separado posteriormente, através de:  

a) destilação fracionada.                    b) sublimação.                 c) destilação simples.  

d) decantação.                                 e) filtração.  

4. A imagem ao lado mostra o processo de preparação de uma bebida muito apreciada, o 

famoso ‘cafezinho’. Sobre a imagem, responda:  

a) A Imagem exemplifica algum tipo de separação de 

misturas? Caso afirmativo, qual tipo de processo seria? 

________________________________________________  

b) A bebida preparada seria uma mistura homogênea 

ou heterogênea? Explique: 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 Sugestão de vídeos:  

 https://www.youtube.com/watch?v=U0LbDogajz8     

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0LbDogajz8
https://www.youtube.com/watch?v=_KePRgdTVJc


Atividade de História 

 

Nome:                                                           Nº       Série:       Professor: Cristiano 

 

 

AS GRANDES CIVILIZAÇÕES E SUAS ORGANIZAÇÕES  

 

As primeiras civilizações se formaram a partir do desenvolvimento da agricultura 

e da criação de animais, quando passou a ter uma vida mais sedentária. Essas 

primeiras civilizações se formaram em torno ou em função de grandes rios: a 

Mesopotâmia estava ligada aos Rios Tigre e Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia 

ao Indo e a China ao Amarelo. 

 

 
 

 

 

1) Leia o texto e o mapa e responda:  

 

“Essas civilizações são conhecidas como civilizações fluviais, pois os rios 

possibilitaram que desenvolvessem atividades importantes como a navegação, 

irrigação, hidratação, etc. Escreva os nomes dos rios que possibilitaram o 

povoamento:” 

  

a) Na Mesopotâmia:  

b) No Egito:  

c) Na Índia:  

d) Na China:  

 

 



Mesopotâmia  

 

A estreita faixa de terra que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente 

Médio, onde atualmente é o Iraque, foi chamada na Antiguidade, de 

Mesopotâmia, que significa “entre rios” (do grego, meso = no meio; potamos = 

rio). Essa região foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por uma série de povos, 

que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e dominaram uns 

aos outros, formando o que denominamos povos mesopotâmicos. Sumérios, 

babilônios, hititas, assírios e caldeus são alguns desses povos. 

  

Os sumérios (4000 a.C. – 1900 a.C.)  

 

Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades 

conhecidas na região da Mesopotâmia, como Ur, Uruk e Nipur.  

Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, e sua definição pode ser dada pois 

era produzida com o auxílio de objetos em formato de cunha. A escrita 

cuneiforme – usada também pelos sírios, hebreus e persas – é uma das mais 

antigas do mundo. Era uma escrita ideográfica, na qual o objeto representado 

expressava uma ideia. Os registros eram feitos em uma placa de argila mole.  

A escrita cuneiforme foi uma forma de se expressar muito difícil de ser decifrada, 

pois possuía mais de 2000 sinais e seu uso era de uma dificuldade enorme. O 

seu principal uso foi na contabilidade e na administração, pois facilitavam no 

registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais.  

 

2) Sobre a Mesopotâmia responda:  

 

a) Qual o significado da palavra “mesopotâmia”?  

 

b) Quais povos viveram na Mesopotâmia?  

 

c) Como era a escrita cuneiforme inventada pelos sumérios?  

 

d) Em qual atual país viveram os antigos mesopotâmios?  

 

 

 

 

Sites pesquisados  

https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/  

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/ 

 

 

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/


Nome completo:                                                                                               
Geografia/ 6ºsérie; 

O SER HUMANO E AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS 

Já percebeu alterações em algum lugar ou no lugar onde você mora? 
Já visualizou alguma ou algumas imagens antigas de algum lugar e já imaginou como a 
paisagem dos lugares muda com o tempo? 
As paisagens estão em constante transformação ao longo do tempo de acordo com as 
necessidades, um exemplo são as mudanças nas cidades, elas nem sempre foram como a 
conhecemos, as alterações nas paisagens das cidades são facilmente percebidas por nós. 
Através de imagens e fotografias podemos identificar as transformações que ocorreram nas 
cidades ao longo do tempo. 
Referências: 
 https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm Fonte: “Paisagem” – Site: EscolaKids.  
 https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-que-e-espaco-geografico.htm Fonte: “O que é   
espaço geográfico?” – Site: EscolaKids. 
 
Observe que as duas imagens a seguir:  
 

 

       Vista da Avenida Paulista na inauguração, na década de 1890.                                      Vista da   Avenida Paulista anos 2000. 

As duas fotografias, mostram a Avenida Paulista em São Paulo, porém em épocas diferentes. 
Com o tempo, várias mudanças nesse espaço foram registradas. 
 
Responda: 
1) Identifique nas fotos o ano em que elas foram tiradas? 
2) Qual é a foto mais antiga?  
3) Como você descobriu isso?  
4) O que você vê na segunda imagem, que não tem na primeira? 
5) Você consegue contar quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda foto? 
 
Além das fotografias, a imagem de satélite é outra forma de registrar as alterações da 
paisagem. 
Acesse o GOOGLE MAPS no celular ou no computador. Digite “Avenida Paulista, São Paulo”, 
selecione a opção “Tipo de Mapa: satélite”. Assim, você terá a visão do local, por satélite. 
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Paulista,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-
23.5613413,-46.6586759,17z/data=!3m1! 
 
6) Agora, represente em seu caderno, em forma de desenhos, o que você viu na imagem de 

satélite. Situe também o nome das ruas e alguns comércios do local. 

https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Paulista,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.5613413,-46.6586759,17z/data=!3m1
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Paulista,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.5613413,-46.6586759,17z/data=!3m1


INGLÊS 

Questão 1 - Vamos dar continuidade aos exercícios com números?  
Marque os números. 
a)  30                                           (      )  twenty - three 
b) 25              (      ) seven 
c) 17              (      ) thirty 
d) 15              (      ) twenty - five 
e) 7              (      ) seventeen 
f) 23              (      ) fifteen 
 
Questão 2 – Resolva as operações e escreva os resultados em inglês. 

 
a) twenty- three + seven = __________________ 
b) Ten + fifteen =________________ 
c) thirty – twenty=__________________ 
d) twenty - two + four=_______________ 
e) fifteen – eight=________________ 
f) seven x four=___________________ 
 
Questão  3 -  Agora nós vamos conhecer o possessive adjetives. 
No caderno copie o diálogo. 
 
Laura: Hello, Jessica. This is my friend. Her name´s Sylvia. 
Jessica: Hi, Sylvia. Nice to meet you. 
Syvia: Pleased to meet you too, Jessica. 
Laura: And this is her brother. His name´s Pedro. 

Pedro: Hi, everybody! 
Jessica: Look! That´s our new teacher. 

 
Agora atente- se a tabela, observe que para cada pronome pessoal tem um 
possessive adjective correspondente. 
 

Personal Pronouns Possessive adjectives 

I MY ( meu, minha, meus, minhas) 

YOU YOUR ( seu, sua) 

HE HIS ( dele) 

SHE HER ( dela) 

IT ITS ( dele, dela, para objetos, animais) 

WE OUR ( nosso, nossa, nossos, nossas) 

YOU YOUR (seus, suas) 

THEY THEIR (deles, delas) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 5 – Agora vamos criar um cartão de identificação estudantil? 
 

 

 

 

Questão 4 - Observe a imagem e complete as frases com his, her ou their. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) __________ shirt is blue.                              i) ______ trousers are white       

b) __________ car is red.   j) ______ hair is long. 

c) __________ hair is dark. 

d) __________ trainers are green. 

e) __________ house is white. 

f) __________ shirt is orange. 

g) __________ dogs are brown. 

h) __________ trousers are blue. 
 

Os possessive adjectives mostram que alguma coisa pertence a alguém. 

 
Exemplo: This is my bag. O my é um possessive adjective. Significa minha e está 

estabelecendo uma relação de posse entre a pessoa que está falando e o objeto, 
ele vem antes do objeto. 
 
Exemplo: That is their car. O their é o possessive adjective e está estabelecendo 

uma relação de posse entre os carros e as pessoas. 
O possessive adjective também é usado para estabelecer as  
 relações de família entre uma pessoa e outra. 
Exemplo: John is his father. 

               (John é o pai dele) 
O possessive adjective é o his que está estabelecendo uma relação de pai com o 
John. 
Os possessive adjectives são usados antes do substantivo a que se referem ou que 
determinam e concordam com o possuidor e sempre concordam com a pessoa que 
vem na frase. 
 
 



Nome:__________________________________________________, nº _____6º ano 

 

Atividade Ed. Física 

 

1 – A pista de atletismo é feita de piso sintético e: 

 I – possui 8 raias 

 II - cada raia mede 1,22m de largura 

 III – a pista mede 400m de comprimento 

 IV – a pista pode ser construída em estádios 

 

 Estão corretas as afirmativas:  

 A – somente I 

 B – I, II e III 

 C – I ,II e IV 

 D – todas corretas 

 

2 – No Atletismo, o atual recordista da prova de 100metros rasos é: 

A – Joaquim Cruz 

B – Michael Jordan 

C – Usain Bolt 

D – Thiago Braz 

 

3 – As provas oficiais do atletismo são: 

 I – Corridas, saltos e arremessos 

 II – revezamento e marcha atlética  

III – lançamento e provas combinadas 

 IV – Pentatlo moderno  

 

Estão corretas as afirmativas 

A – I, II 

B – I, III  

C – somente I  

D – Somente a IV está incorreta 

 

4 – Consideramos provas de saltos: 

A – Salto mortal, salto triplo, salto com vara 

B – salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara 

C – salto em distância, salto triplo, salto em altura 

D – salto ornamental, salto em distância, salto em altura e salto com vara 

 

5 – Consideramos provas de arremessos e lançamentos: 

A – arremesso de peso, lançamento disco, dardo e martelo 

B – arremesso de peso, lançamento de pedra e martelo 

C – arremesso de disco, dardo e martelo 

D – lançamento de peso, disco e dardo 

 



Arte – 6° ano – 1° bimestre de 2021 

E.M. Profª Maria Lucia de Lucca Bittencourt  

 

Profª Eli Corrêa 

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: _________ 

 

Elementos da música  

          Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, 
percebidas pelos nossos ouvidos. Existem cinco elementos formadores do som, e é 
articulando todos que se criam músicas: 
 
Timbre: é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um 

instrumento ou cantor, por exemplo, assim como a flauta do clarinete, o soprano do tenor. 
Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa  
 
Intensidade: é a força aplicada na execução do som. De música para música, a intensidade  

muda. Imagine os sons de uma música sertaneja e de um rock. 
      
Altura: é a vibração de um objeto, pode ser rápida ou lenta. As vibrações lentas produzem       
sons baixos, pesados, graves, como, por exemplo, o som de um contrabaixo. As vibrações 
rápidas produzem sons agudos, como o som de um violino. Já as vibrações intermediárias 
produzem sons médios, nem graves, nem agudos. 
 
Densidade sonora: é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons 

simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente dizemos 
que a música em questão tem uma grande densidade sonora. 
               
Duração: é o tempo que o som demora. Os sons podem ser curtos ou longos. 

 
- Todos esses cinco elementos irão determinar a HARMONIA, MELODIA E RITMO de uma 
música. 
 
 
Elementos de linguagem para a composição 
 
Harmonia: é a combinação dos sons emitidos ao mesmo tempo. Assim como combinamos cores e 

formas em uma composição visual, combinamos sons ouvidos simultaneamente seguindo regras de 

harmonia musical. 

Melodia: é uma organização linear de sons, com alturas diferentes, que pode também inchuir 

silêncios, cada som pode ter ou não a mesma duração. 

Ritmo: é uma organização de sons com durações diferentes, que pode ou não incluir silêncios. 

 

 



Sons produzidos e naturais 

Sons produzidos: sons não naturais, aqueles que são produzidos, como sirene e campainha, o toque 

do telefone, etc. 

Sons não produzidos ou naturais:  barulho da chuva, barulho da correnteza da água, etc. 

 

Atividades 

1) Descreva os cinco elementos formais da música: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre ritmo, melodia e harmonia. 

 

Ritmo:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Melodia:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Harmonia:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Desenho nos espaços abaixo três instrumentos musicais que você mais gosta. 

 

 

 

 

4) Classifique as palavras abaixo em sons que são produzidos e não produzidos. 

Raio - Navio - Trem – Pássaro – Elefante - Trovão – Violoncelo - Vulcão  

Chuva - Cigarra - Cachorro - Latido - Rio 

 

Produzidos Não produzidos 

 

 

 

 

 


