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LIPT 
aula 1 e 2. 

 

 

1.    Responda com as suas palavras: 

 

a)    Como se chama o texto que você acabou de ler? 

___________________________________________________________________________ 

b)    Qual a finalidade de textos como esse na sociedade? 

___________________________________________________________________________ 

 

c)    Quando e onde ele foi escrito? 

___________________________________________________________________________ 

São Paulo-SP, 25 de Março de 2018. 

 

 

Querido Paulo, 

 

 

      Estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. 

      Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o Zoológico de São Paulo? Ele é 

enorme, dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram. 

      Vi muitos animais que eu conhecia, somente pela TV: zebras, o leão e a leoa, cobras de várias 

espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes... Mas o que achei mais 

lindo mesmo foram as girafas, você precisa ver, têm pescoços grandoooooooeesssssssss! 

      Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. 

Os animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção. 

Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para mostrar as fotos e tomar 

um café conosco. 

 

 

Beijos, 

 

Joana Maria. 

 

PS: Dá um abraço em todos aí na Paraíba, principalmente na nossa tia Luíza! 

 

(Disponível em: http://professordiorges.blogspot.com/2017/05/carta-pessoal-teoria-e-

exercicios.html)  



 

 

d)    Quem é o remetente deste texto? 

___________________________________________________________________________ 

e)    Quem é o destinatário deste texto? 

___________________________________________________________________________ 

 

2.  Sobre o texto acima coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses: 

(  ) Não existe relação de intimidade pessoal entre a remetente e o destinatário desse texto. 

(  )A remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao se dirigir ao destinatário. 

(  ) Esse texto foi escrito com objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas.   

(  ) Pela estrutura deste texto, ele é considerado uma carta de solicitação. 

( ) A remetente trata de uma visita que ela fez ao zoológico de São Paulo. 

 

Aulas 3 e 4 

 

3.    Ainda sobre o texto 1, explique: 

 

a) Quem foi visitar o zoológico com Joana? Quem estava com ela? 

___________________________________________________________________________ 

b) O que Joana e as crianças viram? Faça uma lista baixo. 

___________________________________________________________________________ 

c) Do que ela mais gostou? 

___________________________________________________________________________ 

d) Qual o grau de parentesco entre Paulo e Joana? Comprove sua resposta com trecho do 

texto. 

___________________________________________________________________________ 

e) Por meio de pistas presente no texto, onde Paulo mora? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. No trecho: 

 

 

Querido Paulo, 

 

 

      Estou escrevendo para contar minha 

aventura das últimas férias. 

 

 

a)      Que expressão a autora utiliza como vocativo? 

___________________________________________________________________________ 

b)      Que outras expressões ela poderia ter utilizado como vocativo? 

___________________________________________________________________________ 

 

5.    Marque um (X) na única alternativa que explica o assunto dessa carta: 

 

a)    a despedida das férias de Joana. 

b)    uma visita ao zoológico. 

c)    uma viagem de trem. 

d)    uma viagem a Boa Esperança. 

e)    Um passeio inesquecível. 



 

 

6.    Marque um (X) na única alternativa que indica quem está enviando a carta? 

 

a)    as crianças 

b)    a mãe de Paulo 

c)    o pai de Joana. 

d)    Joana. 

e)    Boa Esperança. 

 

Gramática 
 aula 1 e 2. 
Adjetivos - é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele 
indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero (feminino e masculino), 
número (singular e plural) e grau (comparativo e superlativo). 

Exemplos de adjetivos: 
• garota bonita 
• garotas bonitas 
• criança obediente 
• crianças obedientes 

 

Os tipos de adjetivos 
1. Adjetivo Simples - apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. 
2. Adjetivo Composto - apresenta mais de um radical. Exemplos: luso-brasileiro, superinteressante, 

rosa-claro, amarelo-ouro. 
3. Adjetivo Primitivo - palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplos: bom, alegre, puro, triste, 

notável. 
4. Adjetivo Derivado - palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplos: articulado (verbo 

articular), visível (verbo ser), formoso (substantivo formosura), tristonho (substantivo triste). 
5. Adjetivo Pátrio (ou adjetivo gentílico) - indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. 

Exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol. 
 
O gênero dos adjetivos 

1. Adjetivos Uniformes - apresentam uma forma para os dois gêneros (feminino e masculino). 
Exemplo: menino feliz; menina feliz 

2. Adjetivos Biformes - a forma varia conforme o gênero (masculino e feminino). Exemplo: homem 
carinhoso; mulher carinhosa. 

 
O número dos adjetivos - podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do 
substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. 
Exemplos: 

• Pessoa feliz - pessoas felizes 
• Vale formoso - vales formosos 
• Casa enorme - casas enormes 
• Problema socioeconômico - problemas socioeconômicos 
• Menina afro-brasileira - meninas afro-brasileiras 
• Estudante mal-educado - estudantes mal-educados 

 
O grau dos adjetivos 

1. Grau comparativo 
• Comparativo de Igualdade - O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. 
• Comparativo de Superioridade - Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. 
• Comparativo de Inferioridade - João é menos feliz que Pablo. 

https://www.todamateria.com.br/adjetivo-simples/
https://www.todamateria.com.br/adjetivo-composto/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-patrios/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-uniformes/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-biformes/
https://www.todamateria.com.br/substantivos/


 

 

2. Grau superlativo 
• Superlativo Absoluto: refere-se a um substantivo somente, sendo classificados em: 
o Analítico - A moça é extremamente organizada. 
o Sintético - Luiz é inteligentíssimo. 
• Superlativo Relativo: refere-se a um conjunto, sendo classificados em: 
o Superioridade - A menina é a mais inteligente da turma. 
o Inferioridade - O garoto é o menos esperto da classe. 

 
Aula 3 - EXERCÍCIOS 

 

1) Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 

 

a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 

b) As crianças pequenas estavam alegres. 

c) A menina ficou irritada com o irmão 

d) O homem usava um chapéu grande. 

e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado 

h) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados.  
 

. 

2) Marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. 

a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 

b) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 

 

a) Uma velha atendeu-me na porta. 

b) Uma saia velha foi encontrada na rua. 

 

a) As pessoas acharam o homem estranho. 

b) Um estranho chegou no bar. 

 

3) Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. 

a)As águas frescas do rio lembram um delicioso 

banho. 

b)Pessoas apressadas vão para o trabalho. 

c)As misteriosas sombras provocaram medo. 

d)A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. 

e)As nuvens, brancas e formosas, passeiam 

pelo céu. 

f)As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 

g) Grandes e belas árvores enfeitam o parque. 

h) O mar agitado assusta os pescadores. 

i) Pedro é animado. 

j) O rio calmo desperta tranquilidade. 

k) As meninas alegres foram à escola. 

l) Pessoas agitadas rodeavam o doente. 

 

4) Escreva o plural das frases. 

a)Aquele equipamento é útil, mas perigoso. 

b)Este aluno é capaz de realizar qualquer atividade. 

c)O resultado é possível. 

d) Ele é um homem gentil e amoroso. 

e)A menina estudiosa recebeu bons resultados. 

f) O homem português recebeu congratulação. 

 

5) Complete as frases, colocando o adjetivo ÚTIL no grau indicado. 

a)O ônibus é ______________________. (Grau normal) 

b)O carro é ___________________ a bicicleta. (grau comparativo de superioridade) 



 

 

c)A moto é _____________________ a bicicleta. (grau comparativo de igualdade) 

d)O avião é ____________________ . (grau superlativo absoluto sintético) 

e)O carro é _________________ de todos. (grau superlativo relativo de superioridade) 

f)O bicicleta é _______________ de todos. (grau superlativo relativo de inferioridade) 

 

6) Crie 2 frases que tenha pelo menos um adjetivo. 

............................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................... 

7) Liste 6 adjetivos pátrios. 

............................................................................................................................. .......... 

 

8) Defina Adjetivo. 

............................................................................................................................. .......... 

................................................................................................................................ 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 1) 

 

1. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de 

televisão, entre 20h e às 21h, durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão 

representados no gráfico de barras abaixo: 

 

 

 

O número de residências ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente:  

 

(A) 135. (B) 200. (C) 150. (D) 250. 

 

2. A tabela mostra o número de carros vendidos, em certa concessionária, no primeiro trimestre do 

ano. 

 

Número de carros vendidos 

Tipo de 

carro 
Janeiro Fevereiro Março 



 

 

X 15 23 12 

Y 16 18 20 

 

É correto afirmar que: 

 

(A) Foram vendidos 31 carros do tipo X. 

(B) O melhor mês de vendas foi janeiro. 

(C) Foram vendidos 41 carros em fevereiro.  

(D) Em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo Y. 

3. Ana é secretária de um médico. Ela registrou na agenda dele alguns atendimentos do dia, na parte 

da manhã. Veja o que ela fez. 

 

HORÁRIO PACIENTE 

7:00 Rogério Moreira 

7:45 Cibele Resende 

8:30 José Aguiar 

9:15 Geraldo Veloso 

10:00 Rosana Mendonça 

 

Quanto tempo dura uma consulta desse médico? 

 

(A) 45 minutos. (B) 60 minutos. 

(C) 30 minutos. (D) 15 minutos. 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 2) 

 
1. Encontre, em cada operação, quem está faltando. 

 A) 423 - _________ = 16 
 B) 387 + __________ = 500 
 C) 1980 : ________ = 660 
 D) 741 x 65 = _________  
2. Marque a resposta certa para cada operação: 
 a) 234 X 58 = 
 ( ) 13.257  
( ) 31.572 
 ( ) 13.572 
a) 8720 : 20 = 

 ( ) 436 
 ( ) 463 
 ( ) 364 
b) 9910 – 6930 =  

( ) 2980 



 

 

 ( ) 2908 
 ( ) 2890 
c) 1122 + 5566 = 

 ( ) 8866 
 ( ) 8686  
( ) 6688 

 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 3) 

Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas 
respeitando determinada ordem. 

Para encontrar sempre um mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos 
regras que definem a ordem que as operações serão feitas. 

Ordem das operações 
Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica, na seguinte ordem: 

 
1º) Multiplicação e Divisão 
2º) Soma e Subtração 
Se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com 
a que aparece primeiro (da esquerda para a direita), conforme exemplos: 

1) Resolva a expressão: 87 + 7 X 85 - 120 

87 + 7 X 85 - 120 = 
87 + 595 - 120 = 
682 - 120 = 562 

 
2) Resolva a expressão: 6 + 20 – 12 x 2 

Nesta expressão a prioridade é a multiplicação: 

6 + 20 – 12 x 2 ⇒ 

6 + 20 – 24 ⇒ 

26 – 24 ⇒ 

2 

 
Usando símbolos 

Nas expressões numéricas usamos parênteses ( ), colchetes [ ] e chaves { } sempre que for 
necessário alterar a prioridade das operações. 

Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a expressão da seguinte forma: 

1º) as operações que estão dentro dos parênteses 
2º) as operações que estão dentro dos colchetes 
3º) as operações que estão dentro das chaves 

https://matematicabasica.net/multiplicacao/


 

 

Exemplos: 
1) 5 . ( 64 - 12 : 4 ) = 

5 . ( 64 - 3 ) = 
5 . 61 = 305 
 

 

2)  Resolva a expressão numérica: 30 ÷ [10 + (2 + 3)] 

Devemos começar a resolver esta expressão resolvendo as prioridades. No caso desta expressão, 
resolveremos primeiro os parênteses e colchetes primeiro. 

Vamos lá: 

30 ÷ [10 + (2 + 3)] = 

30 ÷ [10 + 5] = 

30 ÷ 15 =2 

 

3) Calcule o valor numérico da expressão [(18 + 3 · 2) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6. 

A ordem em que uma expressão deve ser calculada é a seguinte: primeiro as operações dentro dos 
parênteses; depois, dentro dos colchetes e, por fim, dentro das chaves. Quanto às operações, o 
correto é realizar primeiramente as multiplicações e divisões e, posteriormente, as adições e 
subtrações. Portanto: 

[(18 + 3 · 2) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 
[(18 + 6) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 

[(24) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 
Quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, colchetes ou chaves, elimine essas 
marcações. 

[(24) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 
[24 ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 

[3 + 15] ÷ 6 
[18] ÷ 6 
18 ÷ 6 

3 
Logo, o valor numérico dessa expressão é 3. 
 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 4) 

1). A respeito da resolução de expressões numéricas, assinale a alternativa correta: 

a) As operações devem ser feitas na ordem em que aparecem. 

b) É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses na ordem em que 
elas aparecem. 

c) A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para eles. 



 

 

d) Não existe ordem para realização dos cálculos em uma expressão numérica. 

e) As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões 
numéricas. 

 

2). Resolva as expressões numéricas 

 
a) 7 + 8 x 9=  
b) 8 + 7 x 9= 
 c) 8 x 7 + 9= 
 d) 9 + 72 : 8= 
 e) 5 + 3 x 9= 
 f) 5 x 3 + 9= 
 g) 6 + 24 :8= 
h) 24 : 6 + 8= 
 i) 17 – 40: 4= 
 j) 17 x 4 – 40= 
k) 38 – 9 x 4= 
 l) 44 – 6 x 6= 
 m) 7 x 7 + 5=  
n) 6 + 4 x 7 – 5  
o) 8 + 4 x 6 – 6  
p) 15 – 20: 4+ 8= 
 q) 49 – 45 :5 +4= 
 r) 21 – 64:8 + 2= 
 s) 3 + 7 x 9 – 13= 
 t) 30 – 65 : 5 +1= 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 5) 

1). Resolva as expressões numéricas 

a) 6 x (2 + 7)= 
b) 7 x (3 + 5)= 
c) 8 x ( 10 – 2)= 
d) (6 + 4 ) x 2= 
f) (6 – 4 ) x 9= 
g) 3 x ( 15 – 5)= 
h) (9 – 2 ) x 4 = 
i) 24 : ( 15 – 7)=  
j) 40 : ( 8 -3 )= 
k) 45 : ( 12 – 9)= 
l) (640 – 50 x 8) : 6 – 32 = 
m) 2 x (7 – 4) – 12 : 3 + 25 = 

( GEOMETRIA – AULA 1) 

Exercícios de Triângulos 

 



 

 

1) Classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus 
ângulos: 

 

 ( GEOMETRIA – AULA 2) 

 

1) (IBGE 2016 – Cesgranrio) – Considere as seguintes definições: 
1 – Um triângulo é chamado de escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes. 

2 – Um triângulo é chamado de isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo 
comprimento. 

3 – Um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo 
comprimento. 

De acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando, e apenas 
quando, ele 

a) é isósceles. 

b) é isósceles, mas não é equilátero. 

c) não é isósceles. 

d) não é equilátero, nem é isósceles. 

e) não é equilátero. 

http://cesgranrio.org.br/
https://3.bp.blogspot.com/-3XRX8ic9YC4/UctQf3hk6ZI/AAAAAAAABpY/_VZT_EXFQ8c/s1600/exercicios.jpg


 

 

Educação Física 

6º Ano 

Aula 1: As Olimpíadas 

  

As olimpíadas foram adiadas por conta da pandemia do Covid-19. Elas seriam realizadas no ano 

de 2020,porém reprogramada para este ano de 2021. Seu início se dará em 23 de julho e 

terminará em 08 de agosto. O revezamento da tocha olímpica já esta acontecendo. Foi dada a 

largada! O revezamento da tocha olímpica começou oficialmente na noite do dia 24 de março de 

2021, manhã de quinta no Japão. E o primeiro local a receber a chama que cruzará o país até o 

início dos Jogos, previstos para começar 23 de julho, não poderia ser mais simbólico. Fukushima, 

área devastada há 10 anos por um terremoto, tsunami e o derretimento de três reatores nucleares, 

com 18 mil mortes, foi escolhida. Ao todo, serão 121 dias de revezamento com 10 mil corredores 

esperados para cruzar 47 prefeituras até a capital Tóquio. 

Modalidades das Olimpíadas de 2021 

Atletismo-Badminton- Basquetebol -Basquete3x3 - Beisebol/Softball –Basebol-Softbol –Boxe –

Canoagem –Slalom –Velocidade-Caratê- Ciclismo-Estrada-Pista-BMX -Mountain bike –Freestyle 

–  



 

 

Esgrima –Escalada –Futebol =Ginástica Artística Rítmica Trampolim -=Golfe –Halterofilismo-

Handebol-Hipismo -Hóquei sobre a grama –Judô –Lutas –Livre Greco-romana –Aquáticos Natação 

Artística Natação Saltos ornamentais -Pentatlo moderno -Polo aquático –Remo -Rugby sevens –Skate 

Street Park –Surfe –Taekwondo –Tênis- Tênis de mesa –Tiro -Tiro com arco –Triatlo- Vela –Vôlei 

Quadra Praia 

 

Aula 2: Responda 

a) Qual país será a sede dos jogos olímpicos de 2021? 

 

 

 
 

b) Quando iniciará os jogos este ano? 

 

c) Das modalidades dos jogos olímpicos, qual você mais se identifica? 

 
 

 
d) Qual primeiro local onde a tocha passará? 

 
____________________________________________________________ 
 

ARTE 

 

Aula 1 Atividades 

1º Resolva a cruzadinha e pinte os instrumentos 



 

 

   
 

Aula 2 Atividade 

 

1º Assinale V verdadeiro ou F falso 

 

(   ) os ritmos afro-brasileiros acontecem somente no carnaval 

(   ) utensílios de cozinha podem ser usados como objetos sonoros 

(   ) afoxé não tem influência religiosa 

(   ) é preciso ter habilidade para construir instrumentos 

(   ) o primeiro samba a ser gravado foi “ Carinhoso” 

(   ) pagode ou zambê é uma denominação de coco de roda 

(   ) Tia Ciata era uma baiana que recebia artistas em sua casa no Rio de Janeiro 

(  )a melodia e o ritmo dos blocos de afoxé são o mesmo dos terreiros de candomblé  

 

 

 

HISTÓRIA 
Aula 1 

A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM OUTRAS SOCIEDADES 

EGITO ANTIGO 

 O Egito é um país situado no continente africano. A sua capital atual é a cidade do Cairo.   

O Egito Antigo foi uma das mais importantes e brilhantes civilizações de toda a Antiguidade. Eu 

particularmente a considero bastante instigante.  

 Quando falamos em Egito, imediatamente lembramos em rio Nilo, pirâmides, múmias, esfinge, 

faraós, etc. 



 

 

 A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito 

normal deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. 

 Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada 

nos hieroglifos. 

 Quanto à religião eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do Sol, Rá e o deus 

dos Vivos, Hórus, entre vários outros. 

 A História do Egito Antigo foi dividida em dois períodos: período Pré-Dinástico e período 

Dinástico. 

 O período Pré-Dinástico foi formado a partir da mistura de diversos povos, a população era 

dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam 

como se fossem pequenos Estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram 

formando dois reinos: o Baixo Egito, ao Norte e o Alto Egito, ao Sul. Posteriormente, em 3200 a.C., 

os dois reinos foram unificados por Menés, rei do alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando 

a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. 

 Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a 

era dos grandes faraós. 

 A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia 

mobilidade social. 

 No topo da sociedade encontrava-se o Faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era 

venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres 

humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo 

baseado nas ideias religiosas. 

 Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, nobres 

e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados que eram artesãos, 

camponeses, escravos e soldados. 

 Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o 

sacerdócio eram hereditários compondo a elite militar e latifundiária. 

 Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por 

isso, sabiam ler e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes 

textos seriam colocados nos seus túmulos quando morressem. 

 Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados 

mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. 

 Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios 

como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da 

população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. 



 

 

Atualmente, as mulheres, lutam pela igualdade, já na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma 

posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade 

com os homens de sua categoria social. Isto significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como 

foi o caso de Cleópatra. Com certeza, Cleópatra foi a mulher mais importante do Egito Antigo. 

 A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a 

atualidade. 

 Os egípcios, como todos os povos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e observando a 

trajetória do sol dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela 

maioria dos povos ocidentais. 

 Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para cura das doenças, 

cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e 

seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. 

 Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Estes eram figuras de 

animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos 

religiosos, a economia do reino, etc. 

 A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela 

religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos como 

os de Karnac, Luxor, Abu-Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos 

faraós, entre as quais se destacam Quéops, Quéfren e Miquerinos. 

 A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava 

sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo 

como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes dos palácios, templos e especialmente, 

as tumbas destinadas aos faraós. 

 A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, nascimento 

e morte, mas também, o cultivo e a colheita. Hoje, as pinturas nos permitem reconstruir o dia a dia 

dos egípcios. 

 A escultura egípcia, de grande porte, retratava as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e 

faraós. Merece atenção as obras de pequeno tamanho como os sarcófagos, de pedra ou madeira, 

nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto, para ajudar a alma a encontrar o 

corpo. Alguns, inclusive, chegavam a incrustar pupilas de cristal nos olhos. 

 O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava 

fértil, plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo 

servia para pesca e garantia a unidade política ao antigo Egito, porque era uma via utilizada para 

comunicar os dois pontos do território. 



 

 

 Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de 

medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era 

preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. 

 A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para 

o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e 

canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava 

para fazê-lo. 

Aula 2 e 3 

ATIVIDADES 

1-) Em qual continente situa-se o Egito?_______________________________________________ 

2-) Qual é a sua capital? __________________________________________________________ 

3-) Qual a importância do rio Nilo aos egípcios da Antiguidade? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4-) Quais são os períodos históricos do Egito? __________________________________________ 

5-) Apresente a definição de nomos. _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6-) Qual foi a importância de Menés para a história do Egito Antigo? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7-) Em termos sociais, quais a funções que desempenhavam um faraó e os escribas?  

______________________________________________________________________________ 

8-) Como era a composição do exército do Egito Antigo? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9-) Qual era a posição social das mulheres no Egito Antigo? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 
Aula 1, 2 e 3 

 Continuação da aula da 1º semana. Se precisar utilize o Mapa das Regiôes do Brasil para 

auxiliá-lo nas questões abaixo: 

 

Responda as questões abaixo 

1.Como chama-se o lado onde o sol nasce?____________________________________________ 

2.Que outro nome recebe a direção norte? _____________________________________________ 

3.Dê acordo com a Rosa dos ventos, cite os pontos cardeais. ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

 

4.Como se chama o instrumento que utilizamos para localizarmos as direções? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

5.Meridional é o nome dado a qual direção da Rosa dos ventos? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Qual a utilidade de um mapa? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7.O que é cartografia? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8.A bússola está cada vez mais deixando de ser utilizada devido o surgimento de aparelhos 

modernos. O que é G.P.S.? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS 
Aula 1 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O CORPO HUMANO 

 

 A água é essencial para o funcionamento do corpo humano e também do corpo de 

outros animais. Para se ter ideia da importância dessa substância, devemos entender primeiro a 

composição do nosso organismo, o qual apresenta entre 60% a 75% de água. Essa grande 

quantidade de água é fundamental para a realização de processos básicos, tais como: 

 Transporte de nutrientes para as células. Isso acontece devido ao fato de que a água é um 

dos componentes do plasma sanguíneo.  

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/importancia-agua-para-corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-plasma-sanguineo.htm


 

 

 Regulação da temperatura do nosso corpo. Nesse ponto a água atua por fazer parte da 

composição do suor, o qual ao evaporar reduz a temperatura do nosso corpo. 

 Fundamental para a realização de diversas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. 

Atua na proteção do nosso organismo.  

 A água está presente, por exemplo, nos fluidos das articulações e no líquido amniótico, que 

protege o feto durante o desenvolvimento. 

 Atua em vários pontos do processo de digestão, estando presente, por exemplo, na saliva. 

 

Perda de água pelo organismo 

 Nosso organismo necessita de água para realizar suas atividades, sendo assim, deve haver 

sempre um equilíbrio entre a quantidade de água a ser ingerida e a quantidade adequada para o 

funcionamento do nosso corpo. Denomina-se balanço hídrico a diferença entre a quantidade de água 

que entra no organismo e que é produzida nas reações metabólicas e a quantidade de água que é 

perdida nos vários processos do nosso corpo. 

 As perdas de água pelo organismo humano ocorrem de várias formas, destacando-se as 

perdas pela respiração, urina, fezes e suor. 

 A maior perda de água acontece pela urina. Por dia eliminamos entre 1000 mL a 2000 mL 

de água do nosso corpo por essa via. As fezes, por sua vez, representam uma perda baixa de água, 

excetuando os casos em que o indivíduo apresenta diarreia, sendo esse problema uma das causas 

de desidratação. 

 Além disso, temos a perda pela respiração, que também é considerada baixa e a perda 

pelo suor, que irá variar de acordo com as atividades realizadas por um indivíduo e a temperatura 

do meio. 

Água nos alimentos 

 A água está presente na composição de vários produtos, sejam eles naturais ou 

industrializados. Isso significa que podemos conseguir obter água, não apenas ingerindo-a da 

maneira tradicional, mas também pela ingestão de alimentos. Vale destacar que nem todos os 

alimentos apresentam a mesma quantidade de água em sua composição, sendo observados 

alimentos com baixo teor de água e outros com porcentagens elevadas. 

Alimento 
Porcentagem de água (valor 
aproximado) 

Alface 96% 

Pepino 95% 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/suor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/perda-agua-pelo-organismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/desidratacao.htm


 

 

Uva 81% 

Maçã 84% 

Ovos 75% 

Banana 74% 

Batata frita 44% 

Queijo suíço 38% 

Manteiga 16% 

Pastel de queijo frito 17% 

Torrada de pão francês 9% 

Bolacha de água e sal 3% 

 

Aula 2 

Quantidade de água necessária por dia 

 Sabemos que a recomendação do Ministério da Saúde é que se beba pelo menos dois litros 

de água a cada dia. Entretanto, essa quantidade é uma média e varia de acordo com alguns fatores, 

tais como o clima em que uma pessoa vive e as atividades físicas que ela realiza. Desse modo, é 

importante destacar que pessoas que praticam atividades físicas devem realizar um consumo de 

água maior devido à transpiração, assim como pessoas que estão expostas a altas temperaturas. 

 Vale salientar ainda que a recomendação da quantidade de água varia de acordo com o autor 

que estamos analisando. Alguns profissionais sugerem que para saber a quantidade de água que 

uma pessoa necessita ingerir diariamente é necessário multiplicar seu peso por 35, sendo esse 

cálculo baseado na ideia de que a cada quilograma de massa uma pessoa necessita ingerir 35 ml 

de água. Desse modo uma pessoa que pesa 70 kg deverá tomar 2450 ml ou 2,45 litros de água. 

Poluição das águas 

 Atualmente, vários fatores e seguimentos distintos contribuem para o processo de escassez 

desse recurso indispensável a todo ser vivo, dentre os principais estão: a atividade industrial, que 

utiliza os rios para escoar os seus rejeitos; as mineradoras, a agricultura, que faz uso de diversos 

insumos agrícolas (fertilizantes, inseticidas, herbicidas e etc.) com intuito de aumentar a produção a 

fim de atender o mercado externo, ou seja, exportação; entre outros. Uma parte dos insumos 

agrícolas é levada pela enxurrada da chuva, que chega a rios e córregos inserindo várias substâncias 



 

 

tóxicas, essas mesmas substâncias são absorvidas pelo solo e atingem o lençol freático. 

Das substâncias comumente encontradas como agentes poluidores estão: restos de petróleo e 

derivados, chumbo, mercúrio e metais pesados, que são largamente usados em indústrias e na 

extração de minérios. 

 Outro centro de difusão de poluição são os centros urbanos, que diariamente, em todo o 

planeta e principalmente nos países pobres, lançam esgotos domésticos sem nenhum tipo de 

tratamento, o esgoto atinge rios e córregos, além do lençol freático, que estão nas proximidades das 

cidades. Isso acontece em vários lugares, no entanto, a incidência é mais comum em pequenas 

cidades que não possuem centros de tratamento do esgoto doméstico. 

 O desmatamento é um fator direto que agrava a questão da escassez da água, uma vez que 

ao retirar a cobertura vegetal para a ocupação urbana ou rural, o solo fica exposto à água da chuva 

e vento, com isso o solo vai sendo depositado nos mananciais, provocando o assoreamento dos rios, 

esse processo promove mudanças climáticas e compromete a vida aquática. 

 Os garimpos, que têm suas atividades às margens de rios, provocam a dispersão de minerais 

pesados, como o mercúrio, poluindo as águas que são consumidas por comunidades. 

 Os portos realizam limpeza de cinco em cinco anos, jogando uma imensa quantidade de 

dejetos; os aterros sanitários são grandes agentes poluidores de águas, principalmente do lençol 

freático, pois milhões de toneladas de lixo acumulados liberam um líquido (chorume) que é absorvido 

pelo solo e atinge as reservas subterrâneas de água. 

Aula 3 

ATIVIDADES 

1. Quais as funções que a água exerce sobre nosso corpo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Nosso organismo necessita de água para realizar suas atividades, sendo assim, deve haver 

sempre um equilíbrio entre a quantidade de água a ser ingerida e a quantidade adequada para o 

funcionamento do nosso corpo. A todo o momento perdemos água para o meio ambiente, escreva 

como isso ocorre. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. A ingestão de água é muito importante para manter nosso corpo hidratado. Alguns profissionais 

sugerem que para saber a quantidade de água que uma pessoa necessita ingerir diariamente é 



 

 

necessário multiplicar seu peso por 35, sendo esse cálculo baseado na ideia de que a cada 

quilograma de massa uma pessoa necessita ingerir 35 ml de água. Desse modo uma pessoa que 

pesa 70 kg deverá tomar 2450 ml ou 2,45 litros de água. 

Para essa questão pegue seu peso e multiplique por 35 e você irá saber a quantidade aproximada 

de água recomendada para seu peso. ________________________________________________ 

4. Quais as atividades realizadas pelo homem que podem contaminar as águas? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. O que provoca o assoreamento dos rios? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Não podemos deixar de falar sobre a Poluição do Ar, para isso você vai acessar o seguinte 

link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg assistir o vídeo e 

responder as seguintes questões: 

A) Quais as principais causas da Poluição Atmosférica? 

_____________________________________________________________________________ 

B) O que podemos fazer para amenizar a poluição atmosférica? 

______________________________________________________________________________ 

INGLÊS 

Aula 1 

Dê onde são os símbolos abaixo. Utilize a lista de palavras abaixo para completar o quadro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg


 

 

Aula 2 

 Atenção aluno, traduza as frases primeiro para saber qual “Pergunta do Verbo To Be” se 
encaixa melhor nas frases. 

a) Lynn lives in Toronto. But she _______________ Canadian. She was born in France. 

______________________________________________________________________________ 

b) We _________ Brazilian. We never left our country. 

______________________________________________________________________________ 

c) ________ this car originally Japanese?_____________________________________________ 

d) _________ you American? ______________________________________________________ 

e) I think they __________ from Portugal. Their names are Manoel and Pedro. 

______________________________________________________________________________ 

f) She ____________ Argentinian. She was born in Europe.  

______________________________________________________________________________ 

g) I ________________ from Germany. I was born in a hot country: Cuba. 

______________________________________________________________________________ 

h) They ________________ Brazilian but they speak Portuguese very well. 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


