
                      ATIVIDADE DE LIPT PARA O 6º ANO  

As fábulas são narrativas curtas seguidas de uma moral. Em geral, são 
protagonizadas por animais inteligentes e falantes que nos ensinam como nós 
devemos comportar em diferentes situações ao longo da vida. 
                                        

A cigarra e a formiga 

Havia uma cigarra que passou todo o verão a cantar, aproveitando os agradáveis 
fins de tarde e curtindo o tempo de forma despreocupada. 

Mas quando chegou o gelado inverno, a cigarra já não estava alegre, pois estava 
faminta e tremendo de frio. 

Assim, foi pedir ajuda à formiga, que havia trabalhado muito no verão. Pediu que 
a colega lhe desse alimento e abrigo. Ao que a formiga perguntou: 

O que você fez durante todo o verão? 

— Estive a cantar - respondeu a cigarra. 

E a formiga lhe deu uma resposta grosseira: 

— Pois então, agora dance! 

Moral da história “Deus ajuda, quem cedo madruga” 

                     

  INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

1- Qual é o gênero desse texto? 

a) Religioso          

b) Jornalístico              

c) Literário          

d) Poético 

 



 

 

2-Qual foi o conflito desta história? 

a) O aparecimento da cigarra pedindo comida 

b) A resposta final da formiga    

c) A pergunta inicial da formiga 

d) A caridade da formiga 

 

 

3- Na frase ...E a formiga lhe deu uma resposta “grosseira”:Podemos substituir 
por? 

A) Foi irônica    

B) Foi boazinha    

c) Ficou feliz    

d) Foi compreensiva 

 

 

4-Que outra moral da historia  você daria a esta fábula? 

 

 



GRAMÁTICA- 6°ANO- PROFª. BRUNA 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo 
colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido 

ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas 
intenções também são diferentes. 
Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos 
diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e 
intenções nas frases. Vejamos quais são eles! 

Ponto-final (.) 

Colocado ao final da frase, indicando o final dela, é usado em frases 

afirmativas e negativas. 

 João gosta de comer verduras. 
 Ele não gosta de calor. 

Ponto de exclamação (!) 

É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre 
outros sentimentos. 

 Que cachorro bonito! 
 Que susto! 

Ponto de interrogação (?) 

É indicado para frases que expressam uma pergunta. 

 Qual é o seu nome? 

 Por que você não foi ontem para a escola? 

Dois-pontos (:) 

Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas: 

 Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo: 

Fui ao mercado e comprei: frutas, verduras, álcool e carne. 

 Pode apresentar a fala de uma personagem, por exemplo: 

Luiza perguntou: — Onde está meu caderno de desenho? 

Vírgula (,) 

É utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/coerencia-textual.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/os-tipos-de-frases.htm


 Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e 

agenda. 
 No recreio, Carlos brincou de peteca. 

Reticências (…) 

São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o 
sentido em aberto. 
 

Tudo indica que sim. Basta você buscar [...] 

Travessão (‒) 

É utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um 
diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir: 

‒ Helena, você está vendo aquela estrela? 
‒ Qual, titia? 

‒ Aquela que está bem próxima da Lua, brilhando intensamente. 
‒ Nossa, acabei de ver. É linda! 

 

Questão 1- Relacione os sinais aos seus significados. 

(     ) Indica uma pergunta. 

(     ) Indica um espanto, uma surpresa. 

(     ) Indica uma pausa ou separação de elementos. 

(     ) Indica as falas de um texto. 

(     ) Indica final de uma frase. 

 

Questão 2- Coloque o sinal de pontuação (? ! .) ao fim de cada frase. Leia a 

frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais. 

a) Qual é o seu nome _____ 

b) Que delícia ____ 

c) Gosto de brincar de boneca ____ 

d) Onde você mora_____ 

e) Fiz tudo com capricho ______ 

 



 

1º ROTEIRO ABRIL/2021  

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO 

 
Multiplicação 

Usamos a multiplicação para registrar uma adição de parcelas iguais. 

 

 

 

Os números multiplicados são chamados fatores e o resultado é o produto. 

 

 

1-A turma do 6o ano de certa escola mandou confeccionar camisetas e pretende, com a venda delas, 

conseguir dinheiro para uma excursão. Foram vendidas 78 camisetas por R$ 12,00 cada uma. Quanto foi 

arrecadado? 

Temos 78 camisetas vendidas por R$ 12,00 cada 

 

Ou      78 x 12 = 936 

Portanto, foram arrecadados R$ 936,00. 

Atividades 

1)Bruna comprou um sofá. Ela vai pagar esse sofá em 10 parcelas de 230 reais cada uma. Qual 
será o valor total que Bruna pagará pelo sofá? 
A (   ) 2310 reais                B (   ) 2340 reais             C (   ) 2300 reais                D (   ) 2350 reais 
 
2)O resultado de uma multiplicação também é conhecido como: 
A (   ) resto                          B (   ) divisor                      C (   ) fator                       D (   ) produto 
 
3)Um automóvel bem regulado percorre 16 quilômetros com um litro de combustível. Em uma 
viagem, de Guaíra a Curitiba, o automóvel consumiu 48 litros. Quantos quilômetros o automóvel 
percorreu? 
A (    ) 688.                        B (    ) 704.                         C (    ) 720.                       D (    ) 768. 
 
4)A prova de Matemática de Isabela tem 11 questões, sendo 7 de múltipla escolha e 4 discursivas. 
Cada questão de múltipla escolha vale 2 pontos, e cada questão discursiva vale 4 pontos. 
Qual é o valor total dessa prova? 
A (    ) 22.                      B (    ) 30.                              C (    ) 36.                          D (    ) 44. 
 
5)O resultado da multiplicação 35 x 42 é: 
a) (    ) 130                    B (     ) 1470                           C (    ) 147                        D (    )  77 
 
 
 

 



GEOMETRIA 

Metro 

Entre as unidades de medida de comprimento existentes, a que é considerada oficial 

pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos e 

submúltiplos.  

Múltiplos e submúltiplos do metro 

Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os seus múltiplos e 

submúltiplos, cujos nomes são formados com o uso dos prefixos: quilo, hecto, deca, deci, centi e 

mili. Observe o quadro: 

Múltiplos 
Unidade 

Fundamental 
Submúltiplos 

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro  milímetro 

km hm dam m dm cm mm 

1.000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m 

Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os submúltiplos, para 

pequenas distâncias.  

Leitura das medidas de comprimento 

A leitura das medidas de comprimentos pode ser efetuada com o auxílio do quadro de unidades. 

Exemplos: 

Leia a seguinte medida: 15,048 m. 

Sequência prática: 

1º) Escrever o quadro de unidades: 

km hm dam m dm cm mm 

                            

 

2º) Colocar o número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira sob a 

sua respectiva. 

km hm dam m dm cm mm 

        1 5, 0 4 8 

 

3º)    Ler a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo e a parte 

decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo da mesma. 

15 metros e 48 milímetros 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm


Outros exemplos: 

 82,107 dam (lê-se "oitenta e dois decâmetros e cento e sete centímetros") 

 0,003 m (lê-se "três milímetros") 

Transformação de Unidades 

Cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 

     

Observe as seguintes transformações: 

     Transforme 16,584hm em m. 

km hm dam m dm cm mm 

 

Para transformar hm em m (duas posições à direita) devemos multiplicar por 100 (10 x 10). 

16,584 x 100 = 1.658,4 

Ou seja: 

16,584hm = 1.658,4m 

 Transforme 1,463 dam em cm. 

km hm dam m dm cm mm 

 

Para transformar dam em cm (três posições à direita) devemos multiplicar por 1.000 (10 x 10 x 

10). 

1,463 x 1.000 = 1,463 

Ou seja: 

1,463dam = 1.463cm. 

     Transforme 176,9m em dam. 

km hm dam m dm cm mm 

 
Para transformar m em dam (uma posição à esquerda) devemos dividir por 10. 

176,9 : 10 = 17,69 

u seja: 

176,9m = 17,69dam 

 
     Transforme 978m em km. 

km hm dam m dm cm mm 

Para transformar m em km (três posições à esquerda) devemos dividir por 1.000. 



978 : 1.000 = 0,978 

Ou seja: 

978m = 0,978km. 

Observação: para resolver uma expressão formada por termos com diferentes unidades, 

devemos inicialmente transformar todos eles numa mesma unidade, para a seguir efetuar as 

operações. 

 

Link de vídeos para apoio: Leitura de medidas: https://youtu.be/OOqSk2B2wDQ  

                                           Transformação de medidas https://youtu.be/wSf2N3YsLwk 

 

EXERCÍCIOS 

1) Utiliza o quadro abaixo para fazer as transformações que se pede. 

         

2) Complete a tabela fazendo as transformações: 
 

3 km                m 

12 m                dm 

4 cm                mm 

3,5 m               cm 

700 m               km 

2) Quanto vale em metros: ( Transforme as unidade em metros e depois realize a soma). 

a) 3,6 km + 450 m 

b) 54,6 cm + 200mm 

 

3)Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um 

carro sejam obtidas em metros: 

a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro. 

b) altura b entre o solo e o encosto do piloto. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

     a) 42 km =__________cm 

 

 

     b) 12 mm = _________ m 

 

     c) 3,6m = __________mm 

 

     d) 84 m = __________km 

 

     e) 2,15 cm = _______ mm                                              
                                                      

 

https://youtu.be/OOqSk2B2wDQ
https://youtu.be/wSf2N3YsLwk


4) Uma caixa de papelão tem 40 mm de altura. Quantas caixas é necessário empilhar para atingir 

a altura de 1 m? 

 

a) 24 

b) 25 

c) 26 

d) 27 

e) 28 

5) Para fazer uma cortina, dona Paula precisa de 3 alturas de 280 cm cada uma. Quantos metros 

de tecido são necessário para fazer a cortina? 

 

a) 8,0 m 

b) 8,1 m 

c) 8,2 m 

d) 8,3 m 

e) 8,4 m 

6) De acordo com as unidades de medidas apresentadas nesse roteiro, qual delas utilizaria para 

medir: 

 a) A altura da parede: ___________                        b) A espessura do livro: _____________ 

                                                     

 

 

c) A altura de uma pessoa: __________              d) A distância entre duas cidades:____________ 

                                                                 

                                          

                                              



Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 

Ano letivo de 2021 Atividades de Ciências para o Sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 2º Características da Terra. (Professor Wiliam Rocha) 

 NOME DO ALUNO_____________________________Série________ 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

Vivemos no planeta chamado Terra, também conhecido como mundo, e até onde sabemos, trata-se do 
único planeta habitável do Sistema Solar. Também conhecido como “planeta água”, a Terra 
possui características bastante peculiares quando comparadas aos demais planetas. Sua posição em 

relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e para a existência de água em seus 
três estados físicos, e, por isso, precisamos entender seu lugar no Universo. Conhecer a Terra é o início 
do saber sobre a origem da vida, e entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica 
do planeta, seja na sua atmosfera, seja na própria crosta terrestre. 
Dados sobre o planeta Terra 
Denominações: Terra, mundo, planeta água ou planeta azul 
Diâmetro: aproximadamente 12.756,2 km 
Área da superfície: aproximadamente 510.072.000 km2 
Massa: 5,9736 x 1024 kg 
Distância do Sol: cerca de 149.600.000 km 
Satélite natural: Lua 
Período de rotação: 23 horas 56 minutos e 4 segundos 
Período de translação: 365 dias 5 horas e 48 minutos 
Temperatura média: 14 ºC 
População terrestre: aproximadamente 7.722.522.000 habitantes 
Características: O planeta Terra é um dos quatro planetas rochosos que compõem o Sistema Solar, 
localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da 
sua composição, sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como o ferro. A 
composição rochosa e a presença de metais pesados fazem com que o planeta desse tipo apresente 
maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada aos planetas gasosos. 
Nós não a habitamos por acaso. A localização da Terra no Universo possibilita que nela haja água em 
seus três estados físicos: líquido, sólido e gasoso, assim como também influencia na presença de gases 
que colaboram para que sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 ºC. Vamos entender um 

pouco sobre a atmosfera terrestre? Basicamente, ela é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor d'água 
e dióxido de carbono (gás carbônico). Este é um dos principais responsáveis por um fenômeno natural 
conhecido como efeito estufa, que permite a existência de vida no planeta. Os gases presentes na 
atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, possuem a capacidade de absorver os raios 
solares emitidos à superfície terrestre. Uma vez que esses são absorvidos, evita-se que o calor seja 

totalmente irradiado de volta ao espaço. A parcela de energia solar absorvida fica então retida na 
atmosfera, permitindo que haja um equilíbrio energético e evitando uma grande amplitude 

térmica (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima). Assim, o planeta 
consegue manter temperaturas que possibilitam a existência de vida, diferentemente dos demais 
planetas que se encontram no Sistema Solar. Os seres vivos que habitam a Terra retiram dela tudo aquilo 
que precisam para sobreviver. Os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, permitem que os 

seres humanos, animais e vegetais mantenham-se vivos. Ao longo da história, mecanismos de adaptação 
foram desenvolvidos para que esses recursos pudessem ser aproveitados. Contudo, o uso excessivo e 
irracional desses tem provocado grandes danos ao planeta. O meio ambiente tem sido constantemente 
degradado, comprometendo a vida das gerações futuras. A busca por um modelo de desenvolvimento 
sustentável é um dos principais temas de discussões em todas as regiões da Terra. 
Estrutura interna da Terra 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/sol.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/crosta-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/rochas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/densidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/amplitude-termica.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/amplitude-termica.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/recursos-naturais.htm


 
A Terra é dividida em três camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. O planeta Terra possui formato de 
uma esfera, apresentando as regiões dos polos um pouco achatadas. Esse formato arredondado é 

possível porque o planeta possui massa suficiente para que a sua gravidade exerça a forma do equilíbrio 
estático. Em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões, mais conhecidas como camadas da 
Terra. Veja quais são: 
Núcleo: O núcleo é a parte mais interna do planeta, bem como a camada mais quente. As temperaturas 

podem alcançar os 6.000 ºC no núcleo interno e cerca de 4.000 ºC no núcleo externo. Sua composição 
conta com a presença de ferro, níquel e silício, que se mantêm sólidos (apesar das altas temperaturas) 
devido à grande pressão exercida nele. 
Manto: O manto é a camada que se encontra sobre o núcleo e abaixo da crosta terrestre, portanto, uma 

camada intermediária. Ao contrário do núcleo, o manto possui material pastoso, conhecido como material 

magmático. As temperaturas nessa região podem alcançar 2.000 ºC, e essa também é composta por 

ferro, níquel e silício. O material magmático movimenta-se, no que é conhecido como correntes de 

convecção. Estas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas, que formam a litosfera 

terrestre. 

Crosta terrestre: A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra. Encontra-se sobre o manto e possui 

cerca de 10 km sob os oceanos e entre 25 km e 100 km sob os continentes. A crosta terrestre é também 

chamada de litosfera. É formada por minerais, como ferro, magnésio e alumínio, e também por rochas. 

Antigamente acreditava-se que a litosfera era um bloco rochosos inteiriço, teoria essa derrubada pela 

Teoria da Tectônica de Placas. A crosta terrestre é, portanto, dividida em diversas placas rochosas, 

conhecidas como placas tectônicas, que se movimentam e atuam na dinâmica da superfície terrestre. 

Atmosfera: A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Os principais gases presentes nessa 

camada são o oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Suas principais funções são: manter a temperatura 

média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindos do espaço alcancem sua superfície. 

Biosfera: A biosfera é a camada de vida na Terra, correspondendo, portanto, a todos os ecossistemas 

do planeta, considerando não só os seres vivos, mas também todo o ambiente habitado por eles. É uma 

das camadas de maior complexidade, por resultar de diversos fenômenos de ordem biológica, química e 

física. 

Hidrosfera:  A hidrosfera é a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como oceanos, 

mares e águas continentais (rios, lagos e reservas subterrâneas). Essa camada é de extrema importância 

para a manutenção da vida, pois não somos capazes de sobreviver sem água. 

Como o Planeta Terra originou-se? 
Os planetas, bem como a Terra, originaram-se há bilhões de anos, contudo sua formação e a do Sistema 
Solar é controversa. Nenhuma teoria nesse sentido foi 100% aceita pela astronomia. A mais convincente 
foi elaborada, em 1644, por René Descartes, e ficou conhecida como Teoria da Nebulosa Solar. 
Essa teoria, reformulada em 1796 por Pierre-Simon de Laplace, acredita que a origem do Sol e dos 
planetas se deve ao colapso de uma nuvem, que, ao rotacionar em grande velocidade, acabou 

contraindo-se e “explodindo”. Na explosão, a concentração central, de maior densidade, deu origem ao 
Sol. As partículas remanescentes do centro, e que se espalharam, deram origem então aos planetas. 
As partículas mais densas, com substâncias menos voláteis, ficaram mais próximas do Sol, formando 
então os planetas rochosos. Já as substâncias mais voláteis foram arrastadas para mais longe, 
formando os planetas gasosos. 
Saiba mais: O que é a panspermia? 
Planeta Terra no Universo 

 
O planeta Terra compõe o Sistema Solar juntamente com mais sete planetas, e todos são classificados 
em rochosos ou gasoso. Em relação ao Sol, o planeta Terra é o terceiro em distanciamento. Anterior a 
ele estão Mercúrio e Vênus, e posterior a ele estão Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre os 
planetas rochosos ou terrestres, a Terra é o maior deles, tanto em densidade quanto em diâmetro. O 
planeta possui um satélite natural, a Lua, possivelmente formada devido à colisão entre o planeta e um 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/camadas-da-terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/camadas-da-terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/placas-tectonicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/placas-tectonicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/panspermia.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lua-satelite-da-terra.htm


outro corpo celeste. A rotação do satélite é sincronizada com a do planeta, e sua existência 
está associada às marés (alterações do nível do mar). A Terra não é um corpo celeste de luz própria e 
não é estática. O planeta está em constante realização de diversos movimentos, como: 
Rotação: é o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, e é responsável pela 

existência do dia e da noite. 
Translação: é o movimento realizado pela Terra em torno do Sol, e é responsável pela existência das 
estações do ano. 
Precessão: é o movimento em que há deslocamento do eixo da Terra. 
Nutação: é o movimento de oscilação do eixo da Terra com relação à posição média de sua órbita. 
A atmosfera terrestre: Atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra e é 

mantida pela força da gravidade. Composta por gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros, 
atua na manutenção da vida. As suas principais funções são: 1ª) manter a temperatura da Terra estável, 
evitando que o calor se dissipe no período noturno e que haja grandes amplitudes térmicas; 2ª) evitar que 
a Terra seja atingida por meteoros; 3ª) permitir que o efeito estufa aconteça, equilibrando as temperaturas 
do planeta e consequentemente possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. A atmosfera terrestre 
é dividida em camadas, sendo elas a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A 
atmosfera é uma camada formada por argônio, hélio, dióxido de carbono, ozônio, vapor de água e, 
principalmente, por nitrogênio e oxigênio. Essa camada é de fundamental importância para a manutenção 
da vida na Terra, pois, além de conter oxigênio, ela nos protege dos raios ultravioletas. Existem diferentes 
classificações das camadas da atmosfera, sendo que cada uma se baseia em um critério específico. Uma 
dessas classificações analisa a composição do ar, dividindo a atmosfera em homosfera (composição sem 
grandes variações); heterosfera (grandes quantidades de hélio e hidrogênio) e exosfera (camada 
extremamente rarefeita, onde as moléculas gasosas começam a escapar da atração gravitacional 
terrestre). A classificação mais utilizada tem como fator determinante a variação de temperatura na 
atmosfera terrestre. De acordo com essa divisão, temos cinco camadas distintas: 

 

Troposfera: é a camada que se estende do solo terrestre (nível do mar) até atingir 12 quilômetros de 

altitude. Conforme a altitude se eleva, a temperatura diminui, atingindo -60 °C no ponto mais alto. Nessa 

camada ocorre a formação das nuvens e das chuvas. Estratosfera: é a camada acima da troposfera, e 

atinge até 50 quilômetros acima do nível do mar. A temperatura varia entre -5 °C a -60 °C. Essa região 

da atmosfera abriga a camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta, que, em grandes 

quantidades, é extremamente prejudicial para a vida na Terra. Mesosfera: estende-se do fim da 

estratosfera até 80 quilômetros acima do nível do mar. A temperatura varia entre -5 °C a -95 °C, sendo 

considerada a camada mais fria da atmosfera.Termosfera: é a camada acima da mesosfera, atingindo 

500 quilômetros de altitude. Registra as maiores temperaturas da atmosfera, podendo atingir até 1.000 

°C. Essa característica se deve à grande concentração de oxigênio atômico, responsável pela absorção 

da energia solar. 

Exosfera: inicia-se no fim da termosfera e se estende até o espaço. 

 

Para aumentar seu conhecimento sobre o assunto acima, assista os vídeos no You Tube nos 

endereços abaixo:  

Jornada ao Centro da Terra | DOC | Dublado 

https://www.youtube.com/watch?v=1wbN0ChoTqc  

Uma Fina Camada - 2ª edição 

https://www.youtube.com/watch?v=8zNcZpHFkHo 

 

PESQUISE E RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/rotacao-terrestre.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1wbN0ChoTqc
https://www.youtube.com/watch?v=8zNcZpHFkHo


1- A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que 
compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) pode(m) ser considerada(s) 
sólida(s). 

a) somente a crosta terrestre        b) somente o manto     c) somente o núcleo 

d) a crosta e o núcleo interno         e) o manto externo e a crosta 

2- Os abalos sísmicos que aterrorizam várias sociedades ao longo do planeta devem-se a eventos 

geológicos que ocorrem: 

a) exclusivamente na crosta terrestre.            b) a partir do meio externo do relevo. 
c) em toda a estrutura interna da Terra.  d) entre a crosta e o manto, tendo consequências sobre a 
superfície.           e) exclusivamente no manto externo. 

 

3- A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentando uma 
espessura variada. Tal camada é o (a): 

a) magma       b) litosfera          c) troposfera          d) criosfera 

 

4- Comparando a forma de um pêssego com a da Terra, quais são as camadas do interior 

da terra, imaginando o caroço, a polpa e a casca do pêssego. 

a)  Caroço – Litosfera; Polpa – Manto; Casca – Núcleo.              
b)  Caroço – Núcleo; Polpa – Manto; Casca – Litosfera.                        
c)  Caroço – Manto; Polpa – Hidrosfera; Casca – Litosfera.          
d)  Caroço – Manto; Polpa – Núcleo; Casca – Litosfera. 
 
5- Todo o planeta Terra é envolvido por uma camada de ar. Essa camada gasosa que envolve a 

Terra é chamada: 
a) hidrosfera.             b) atmosfera                 c) biosfera.              e) litosfera. 
 
6- Sem a atmosfera não existiria vida no planeta. Ela: 

a) fornece gás carbônico para a respiração dos seres vivos. 
b) não torna possível o voo de certos animais e aviões. 
c) intensifica os efeitos dos raios solares sobre a Terra. 
d) contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permitem a vida. 
 
7- É a camada de ar que vai do solo à altitude aproximadamente de 15 km. É nessa camada que 

os ventos, as nuvens, a neve e a chuva se formam. É nela que também ocorre as tempestades, os 
raios e trovões. A camada atmosférica referida pelo texto; 
a) Estratosfera.         b) Ionosfera.             c) Troposfera.            d) Mesosfera. 
 
8-  Assinale V nas afirmativas verdadeiras é F nas falsas. 
a) (    ) A atmosfera torna possível o voo de certos animais e dos aviões. 
b) (    ) A atmosfera ameniza os efeitos dos raios solares sobre a terra. 
c) (    ) A atmosfera pode ser dividida em três camadas somente. 
d) (    ) A maior parte dos gases da atmosfera concentra-se nos primeiros 20 quilômetros acima da 
superfície do planeta. 
e) (   ) É também da Estratosfera que os seres clorofilados retiram o gás carbônico realizando a 
fotossíntese. 
f) (    ) Na estratosfera que existe maior concentração de gás ozônio. 
g) (    ) O gás predominante na exosfera é o gás hidrogênio (fórmula química; H2).  



Atividade de História 

 

Nome:                                                     Nº      Série:      Professor: Cristiano 

 

PRÉ-HISTÓRIA 

 

 Pré-História é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento 

do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da 

humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e 

biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, 

como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira etc. 

Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas 

camadas de solo. 

 Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada (do surgimento 

da humanidade até 8000 a.C.) é o período mais extenso da Pré-História 

da humanidade, compreendido entre seu surgimento, por volta de 4,4 milhões 

de anos, até 8000 a.C. Nessa época os homens viviam em bandos e ajudavam 

uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta 

de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade. A baixa 

temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a 

construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das 

florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados, a princípio eram de osso e 

madeira, depois, lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e 

outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi 

domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade 

há 500 mil anos, na África oriental. Com seu controle, os grupos passaram a se 

aquecer do frio, a cozinhar alimentos, defender-se dos animais ferozes, iluminar 

a noite etc. Por volta de 30000 a.C., o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica da 

caça e da pesca, inventou o arco e a flecha e criou a arte da pintura. Em torno 

de 18000 a.C. a Terra passou por transformações climáticas e geológicas. Essas 

transformações, que duraram milhares de anos, mudaram significativamente a 

vida animal e vegetal do planeta e alteraram a relação entre homem e natureza. 

O homem entrou num período denominado Neolítico. Que tal compreender 

melhor como era o Homem na Pré-História? 

 Neolítico Período Neolítico ou Idade da Pedra Polida (de 8000 

a.C. até 5000 a.C.) no período Neolítico, novas modificações climáticas 

alteraram a vegetação. Aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram 

nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, 

com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais 



e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade 

principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a 

pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. 

Desenvolveram a arte da cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o 

excedente da produção agrícola. Desenvolveram as técnicas de fiação e 

tecelagem para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes 

confeccionados com peles de animais. Apareceram os primeiros trabalhos em 

metais pouco duros, como o cobre e o ouro. Começaram as viagens por terra e 

por mar. A organização social, denominada comunidade primitiva, baseava-se 

nos laços de sangue, idioma e costumes. A fase final do Neolítico caracterizou-

se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das 

sociedades organizadas em Estados e divididas em diferentes camadas sociais. 

 

Atividades 

 

  1) Na Pré-História encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual 

a alternativa que apresenta características das atividades do homem na 

fase neolítica?  

a) Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. 

 b) Os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de alimentos e 

abrigo. 

 c) Os homens aprenderam a controlar o fogo. 

 d) Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. 

 e) Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se 

produtores de alimentos. 

 2) Quais foram as grandes conquistas do Período Neolítico?  

 3) Por que o fogo foi um dos principais achados do Paleolítico? 

 4) Hoje, passados muitos anos, os cientistas são capazes de afirmar que 

o homem primitivo caçava renas e bisontes. Como os cientistas 

conseguem afirmar que os homens primitivos praticavam esse tipo de 

caça?  

5) As alternativas abaixo constituem característica do Paleolítico. 

EXCETO. 

 a ( ) A sociedade paleolítica garantiu sua subsistência por meio da caça e da 

coleta de frutos e raízes 



 b ( ) Os grupos humanos do Paleolítico utilizavam abjetos produzidos com 

pedra lascada, ossos , e dentes de animais  

c ( ) Os grupos humanos desse período eram nômades 

 d ( ) Nesse período o homem aprendeu a ter controle do fogo 

 e ( ) Nesse período o homem tornou-se sedentário por conta da Revolução 

Agrícola e a domesticação de animais  

6) No período Neolítico, a sociedade conheceu importantes 

transformações. EXCETO. 

 a ( ) O início do processo de sedentarização 

 b ( ) O desenvolvimento agrícola e o pastoreio 

 c ( ) A transformação para uma economia comercial manufatureira 

 d ( ) a utilização dos animais como força complementar à do homem 

7) Faça uma pesquisa sobre Pintura Rupestre. 

 

 

 

 

 



Escola M. Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt 

 
1º roteiro de Abril – Geografia – 6° ano 
 
O processo de urbanização e os problemas socioambientais 

 
O assoreamento de rios e 

lagos é um processo natural, mas 
que pode ser intensificado pela 
ação humana, sobretudo a partir da 
remoção da vegetação das 
margens dos rios provocando 
danos ao meio natural. 

O processo de 
assoreamento ocorre com as 
chuvas: o solo é lavado, ou seja, a 
sua camada superficial é removida, 
e os sedimentos (partículas de solo 

e rochas) são transportados em direção aos rios, onde são depositados. 
Quando o ser humano remove a vegetação, principalmente a mata ciliar, 

podem surgir erosões nas proximidades do próprio rio. 
As consequências do assoreamento de rios e lagos podem ser sentidas 

diretamente pela sociedade. A água desses rios pode atingir espaços onde antes 
não existiam cursos d'água, incluindo ruas e casas, causando 
as enchentes urbanas. 

O assoreamento torna-se ainda pior quando, além dos sedimentos, lixo e 
esgoto são depositados sobre o rio, acumulando ainda mais dejetos em seu leito. 

Para combater o assoreamento, a melhor medida é trabalhar na sua 
prevenção, contendo os processos erosivos. O cultivo e a preservação de matas 
ciliares são as medidas mais recomendadas para conservarem os solos das 
margens dos rios. 
 
Questão 1: Quais consequências o assoreamento dos rios e lagos pode trazer 
para as sociedades? R_____________________________________________ 
Questão 2: A erosão do solo ocorre, quando as partículas de terra são removidas 
pela ação da água das chuvas. Essa afirmação é: 
(   ) verdadeiro                     (    ) Falsa 
 

A especulação imobiliária, é o processo de mudança na valorização dos 

solos, consistindo na prática de obtenção de lucro privado a partir da 
transformação do solo em mercadoria. 

Esse tipo de prática, acaba gerando uma série de efeitos sobre o espaço 
urbano. 

Uma das consequências da especulação, é a formação de bairros 
especializados ou socialmente diferenciados entre si, que podem ser comercial, 
cultural, residencial etc. Muitas localidades, infelizmente, especializam-se em 
tipos ilegais de práticas sociais, incluindo o tráfico de drogas ou a acentuada 
atividade de trabalho informal, Além dos problemas cotidianos como o mato alto 
e o acúmulo de lixo. 

Exemplo de rio com estágio avançado de 
assoreamento, com a redefinição de suas margens 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/enchentes.htm


A especulação imobiliária também gera a segregação socioespacial ou 
urbana. Com a alta valorização do preço do solo, torna-se inacessível para parte 
da população. Desse modo, a população mais pobre é praticamente “jogada” 
para as regiões mais periféricas, geralmente com falta de infraestrutura, como 
saneamento básico, asfalto, além de muitos problemas relativos à violência e à 
marginalidade. 

A especulação imobiliária é vista por muitos urbanistas como um grave 
problema social. 
 
Questão 3: Assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para a especulação 
imobiliária: 
( ) É um processo  de venda de imóveis acessível à população pobre  
( ) É um processo de supervalorização dos imóveis, tornando esses imóveis 
inacessíveis à grande camada da população menos privilegiada. 
( ) Com a especulação imobiliária, a população pobre é afastada dos grandes 
centros urbanos. 
( ) A população mais pobre consegue habitar em regiões com toda infraestrutura, 
como água tratada, coleta de esgoto, asfalto e segurança pública.    
 
Favelização e Segregação Urbana 
 

A Favelização e a segregação urbana são dois processos que estão 
diretamente ligados. 

As favelas são normalmente 
entendidas como habitações 
humanas em áreas de morro. Mas, 
na verdade, favela são áreas de 
ocupação de terrenos invadidos, 
geralmente pertencentes ao poder 
público, que se caracterizam, de 
modo geral, pela ausência de 
infraestrutura, pelos altos índices de 
violência e pela marginalização 
social de seus moradores. 
Muitas pessoas que migram do 

campo para a cidade em busca de empregos e melhores condições de vida. 
Como não possuem mão de obra qualificada, tudo o que encontram são baixos 
salários ou filas de desempregados. Sem opção, se tornam marginalizadas na 
sociedade, tendo de recorrer à ocupação de áreas irregulares para garantir 
condições mínimas de moradia. Esse processo de segregação urbana e 
favelização, dá origem à áreas que só ocupam destaques em páginas 
jornalísticas policiais e que são tratadas pelos gestores públicos como zonas de 
violência, e não como áreas para a realização de investimentos em infraestrutura 
ou remanejamento habitacional. 
 
Questão 4: Devido à falta de qualificação profissional e baixos salários, grande 
parte da população vive em favelas. Quais são as principais características de 
um espaço de favela? 
R______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

O processo de favelização é decorrente das 
desigualdades socioespaciais. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/segregacao-desigualdades-nos-centros-urbanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/segregacao-desigualdades-nos-centros-urbanos.htm


Lixo Urbano 

Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande 
produção de lixo, pois esse processo tem como consequência a liberação de 
gases que promovem o efeito estufa e a poluição das águas subterrâneas e 
superficiais. Esse fenômeno é uma das consequências do aumento populacional 
nas cidades, da intensificação do modelo consumista e do uso de produtos 
descartáveis. 

A grande concentração de lixo nas cidades, causam proliferação de 
insetos, transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros, entre 
outros. 

As origens do lixo urbano são as 
mais distintas, e ele é classificado em: 
Domiciliar, industrial, hospitalar e lixo 
tecnológico. 

A coleta do lixo deve ocorrer de 
acordo com a sua classificação, pois 
os tratamentos finais desses resíduos 
são diferentes.  

A falta de estrutura e empenho 
dos políticos em solucionar o problema 
do lixo tem como consequência a 
existência de lixões a céu aberto em 

várias cidades. O destino adequado para o lixo urbano é o aterro sanitário, 
construído em áreas adequadas e seguras. 

A conscientização da população é de grande importância, reduzindo a 
produção de lixo, reutilizando materiais e reciclando. A coleta seletiva é uma das 
alternativas mais eficientes para reduzir o lixo. Portanto, mudanças de atitudes 
e comportamentos, podem colaborar para reduzir a produção de lixo no planeta. 
  
Questão 5: Em relação ao lixo urbano, assinale as opções corretas: 
( ) A grande produção de lixo urbano gera sérios problemas ambientais 
( ) Os grandes produtores de lixo no mundo são: o  aumento populacional e o 
consumismo desenfreado. 
( ) A camada mais pobre da população produz a maior quantidade de lixo. 
Questão 6: Qual é a forma correta de descartar o lixo?  
R______________________________________________________________ 
Questão 7:  Existem formas de resolver a problemática da produção excessiva 
de lixo? Explique: R______________________________________________ 

 

 
 

Destinação do lixo urbano 



 
Deslizamentos de encostas, enchentes, rompimentos de barragens e 

incêndios florestais, também são desastres socioambientais de grande 
relevância na natureza, no meio ambiente e na qualidade de vida das 
populações. 
 
Questão 8: Em novembro de 2015 ocorreu um dos maiores desastres ambientais 
do nosso país no município de Mariana em Minas Gerais. Assinale a alternativa 
correta: 
( ) O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem 
de rejeitos de mineração. 
( ) O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear 
no local. 
Questão 9: A respeito das causas das enchentes, avalie as alternativas e 
assinale as corretas:   
( ) A grande produção de lixo, resultante do consumo elevado, e a destinação 
inadequada dos resíduos podem ocasionar a intensificação das enchentes. 
( ) O excesso de veículos nas ruas e estacionamentos bloqueia o fluxo de água 
da chuva e provoca as enchentes. 
( ) A retirada da mata ciliar e a erosão do solo agravam o processo de 
assoreamento dos cursos d'água. Quando o leito dos rios fica cheio de detritos, 
a água pode transbordar e provocar enchentes. 
 
Questão 10: Na sua opinião, quais as principais causas de incêndios florestais? 
Dê algumas sugestões de como podemos evitar tais incêndios. 
R______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregacao-urbana.htm. 
Acesso em 22 de março de 2021. 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm. Acesso em 22 
de março de 2021. 
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2013/07/o-que-
voce-sabe-sobre-o-meio-ambiente-bfaca-o-quizb.html 



LINGUA INGLESA 

Olá, nós vimos o verbo to be nas formas afirmativa e negativa. Agora vamos 
conhecer a forma interrogativa. Lembre-se que é importante ter as atividades 
em dia para que possa verificar quando necessário. 
 
Questão 1- Para formar a interrogativa usando o verbo to be, faz se necessário 
inverter o pronome pessoal com o verbo to be. 
Lembre -se que as conjugações do verbo to be são (am, is e are). 
Vamos ver alguns exemplos? 
 
I am an English teacher. 
Am I an English teacher? 
You are a good boy. 
Are you a good boy? 
She is a beautiful girl. 
Is she a beautiful girl? 
We are from Canada. 
Are we from Canada? 
They are friends. 
Are they friends? 
 
Questão 2 – Escreva as frases na forma negativa e interrogativa. 

 
Exemplos: She is my mother. 
         She is not my mother. (forma negativa) 
          Is she my mother? (forma interrogativa) 
 
a) They are my friends. 
b) She is a new student. 
c) The book is in the schoolbag. 
d) That man is the new teacher. 
 
Questão 3 – Na frase “They are from Brazil”, na forma interrogativa temos. 
a) They are from Brazil? 
b) Are from Brazil they? 
c) Are they from Brazil? 
d) Are they Brazil from? 
 
Questão 4 - Assinale o pronome que completa a tirinha corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) he    b) she  c) they d) we   e) it 



Agora vamos ver alguns números em inglês? 
 

NUMBERS NUMBERS 

01 - one 16 -  sixteen 

02 - two 17 - seventeen 

03 - three 18 - eighteen 

04 - four 19 - nineteen 

05 - five 20 - twenty 

06 - six 21-  twenty -one 

07 -  seven 22 – twenty - two 

08 - eight 23 – twenty three 

09 - nine 24-  twenty - four 

10 - ten 25 – twenty -five 

11 - eleven 26 – twenty - six 

12- twelve 27 -  twenty - seven 

13- thirteen 28 -  twenty – eight 

14 - fourteen 29 – twenty - nine 

15 - fifteen 30 – thirty   

  

 
Questão 5 – Vamos conhecer os sinais de matemática em inglês? 
( + ) Plus        ( - ) Minus   ( x) Times  (=) equal 

 
Agora vamos treinar? Relacione as colunas 
 
a) Three x five     (     ) twenty   
 
b) ten  - two      (      ) seven 
 
c) fifteen + seven     (      ) fifteen 
 
d) eleven – four     (      ) twenty -two  
 
e) five x four      (      ) eight 
 
Questão 6 – Observe a tirinha e faça o que se pede. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Quais os animais presentes na tirinha? Escreva os nomes em inglês 
b) Observe que na primeira frase temos” We’re married”, sendo essa forma 
afirmativa do verbo to be. Reescreva a mesma frase nas formas negativa e 

interrogativa. 



Arte – 6° ano 

E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

 

Profª Eli Corrêa 

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: _________ 

 

Música  

Sons e lugares 

 

          O mundo não é silencioso, mesmo quando estamos em locais muito tranquilos, ouvimos algum 

tipo de som. Você já reparou nesse mundo sonoro à sua volta? Sons gerados por elementos da 

natureza (animais, pessoas, pássaros, insetos, vento, água), sons produzidos por coisas inventadas 

pelos seres humanos (máquinas, carros, instrumentos musicais, utensílios domésticos, etc).  

 

Atividade 

          Você escolhe um espaço da sua casa (quarto, sala, cozinha, quintal) para permanecer em 

silêncio absoluto e registrar todos os sons percebidos na ficha abaixo, de acordo com os critérios 

propostos nela. 

 

                                                               Ficha de registro 

Sons da natureza 

Próximos: 

Distantes: 

Sons humanos 

Próximos: 

 

Distantes: 

Sons da mecânicos 

Próximos: 
 
Distantes: 

 



Nome do aluno : ________________________________________________ 6º ano 

PROFª CINTIA  - EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS 
 
 
As Habilidades Motoras Básicas são: Locomotoras (correr e saltar), as Estabilizadoras 
(equilibrar e rolar) e as Manipuladoras (arremessar, receber, chutar, rebater e quicar). 

 

HABILIDADES LOCOMOTORAS 

 Correr                     

O correr é usado em muitas brincadeiras e jogos 

esportivos como futebol, pega-pega, queimada, entre outros.  

                                                             

Saltar 

O saltar pode ser usado em brincadeiras como pular corda, pular sela, etc. e para 

transpor obstáculos como buracos, poças de água etc. 

 

 

HABILIDADES ESTABILIZADORAS 

 

Equilibrar :O equilibrar é uma habilidade importante até 

mesmo para andar, pois sem equilíbrio, cairíamos facilmente. 

Encontramos o equilíbrio em esportes como Ginástica 

Olímpica, Surfe, skate etc. 
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Rolar 

O rolar pode acontecer para frente, para trás, para a 

direita e para a esquerda, é também conhecido como 

a famosa cambalhota. 

  
     

 

     Hoje o desafio é, fazer pelo menos 5 exercícios ou atividades que envolvam 

qualquer uma das habilidades. Tirar fotos, fazer vídeos ou para quem não tem acesso 

a essas ferramentas fazer ficha de exercícios. 
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