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LIPT- 6° ano- Profª Sandra e Bruna 

Nome_______________________________________ 6° ano _________ 

Leia o texto e responda as questões abaixo: 

Ibama tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação 

O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e 

pagamento de boleto 

 

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis) divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre 

estados no Brasil. 

Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de 

transporte e pagamento de boleto ao Ibama. 

A coordenadora de Monitoramento do Uso da Fauna e Recursos 

Pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o Ibama considera animais 

silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos 

com autorização do Ibama. 

Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria 

Isabel alerta que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso 

conhecer as necessidades deles que são diferentes de cães e gatos, inclusive 

custos. Maria Isabel ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o 

que motivou essa mudança na regularização. 

A punição será prisão de seis meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais. 

 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. 

A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em 
nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. 
Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum 
acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, 
revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. 
Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos 
descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, 
espaço e as personagens envolvidas. 

 

 

 



Questão 1 – Qual é a finalidade do texto acima? 

a) caracterizar os animais silvestres e destacar as suas necessidades.  

b) divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA.  

c) expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil.  

d) informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil.  

 

Questão 2 – No segmento “Agora, o transporte de animais deve ser feito 

mediante autorização [...]”, o termo sublinhado indica:  

a) uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres. 

b) uma crítica sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres.  

c) uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte de animais 

silvestres.  

d) uma conclusão a que se chegou sobre a nova regra divulgada pelo IBAMA.  

 

 

Questão 3– “[...] é preciso conhecer as necessidades deles [...]”. Segundo a 

coordenadora de Monitoramento do Uso da Fauna e Recursos Pesqueiros, é 

preciso conhecer as necessidades:  

a) dos papagaios.  

b) das araras e dos jabutis.  

c) dos animais silvestres.  

d) dos cães e gatos.  

 

 

Questão 4 – No segmento “O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis) [...]”, a informação entre parênteses: 

a) comenta a sigla Ibama.  

b) explica a sigla Ibama.  

c) caracteriza a sigla Ibama.  

d) complementa a sigla Ibama.  

 

 

 

 



Gramática- Profª Bruna 

Nome______________________________________________    6° ________ 

 

ENCONTRO CONSONANTAL 

 

Chamamos de encontro consonantal o agrupamento de consoantes, em sequência, na 

palavra, fazendo parte da mesma sílaba ou não. Os encontros consonantais 

possuem classificações: podem ser puros (também chamados de perfeitos) ou disjuntos 

(também chamados de imperfeitos). 

 

Tipos de encontros consonantais 

Os encontros consonantais puros são aqueles que ficam na mesma sílaba, sendo 

inseparáveis. É muito comum que encontros consonantais puros terminem em -l ou em -r. 

Veja os exemplos: 

 blusa → blu – sa 

 livro → li – vro 

 prato → pra – to 

 

Já os encontros consonantais disjuntos são aqueles que ficam em sílabas diferentes, 

sendo separados: 

 barco → bar – co 

 advogado → ad – vo – ga – do 

 disco → dis – co 

 estante → es – tan – te 

É bastante comum uma mesma palavra ter encontros consonantais puros e disjuntos: 

 mantra → man – tra 

 praticante → pra – ti – can – te 

Vale destacar o caso especial da letra x quando ela possui som de -cs ou -ks, 

indicando um encontro consonantal fonético: 

 táxi 

 ônix 

 axioma 

 

Observação: É importante lembrar que uma consoante não pode ficar 

sozinha na separação silábica, ou seja, se o encontro consonantal aparece no começo da 

palavra, ele nunca será separado. No caso do dígrafo -pn, temos separações diferentes 

para as palavras apneia e pneu por causa disso: 

 apneia → ap – neia 

 pneu → pneu 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/consoantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/silabas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/divisao-silabica.htm


Questão 1- Assinale a alternativa que não contém um encontro consonantal 

a) Prato 

b) Perto 

c) Pato 

d) prático 

 

Questão 2- Os encontros consonantais disjuntos são aqueles que ficam em 

sílabas diferentes, sendo separados. Assinale a alternativa que contém 

apenas encontros consonantais disjuntos: 

a) Primeiro- outro 

b) Advogado- disco 

c) Lado- fato 

d) Prata- livro 

 
Dígrafo 

Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema.  
Lembre-se! Dígrafo vem de di, que é o mesmo que dois e grafo, que é o mesmo que 
escrever. Assim, escreve-se duas letras, mas o som é apenas de uma. 

Dígrafo Consonantal 
Encontro de duas letras que representam um fonema consonantal. Os principais são: 

ch, lh, nh, rr, ss, sc, sç, xc, gu e qu. 

Exemplos: 

 chave, chefe 
 olho, ilha 
 unha, dinheiro 
 arranhar, arrumação 
 ossos, assadeira 
 descer, crescer 
 desço, cresça 
 exceder, excelência 
 gueixa, guirlanda 
 queijo, quilômetro 

 
Dígrafos vocálicos 
Os dígrafos vocálicos são formados quando as vogais são sucedidas das consoantes 'n' 
ou 'm', representando fonemas vocálicos nasalizados, isto é, quando as correntes de ar 
que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela boca. 
 
Observe alguns exemplos: 
am – amparo, ampola/ an – sanguento, antítese. 
em – emprego, empada/ en – frequento, entrada. 
im – limpeza, Pimpão/ in – introdução, tinta. 
om – arromba, ombreiro/ on – sonsa, onça. 

um – umbigo, nenhum/ un – untar, denúncia. 
 



Questão 3- Assinale a alternativa que contém dígrafos: 

a) Preço, prática 

b) Loja, roupa 

c) Blusa, barco 

d) Osso, ilha 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO  

4º ROTEIRO DE ABRIL 

 

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES 

 

A média aritmética simples ou simplesmente MÉDIA é determinada pela soma de todos 

os dados dividida pela quantidade de dados. 

 
SITUAÇÃO PROBLEMA 

Na cidade de Mairinque, o aluno que está frequentando o 6ºano da rede municipal de ensino, 

ou seja, estuda em uma escola pública da prefeitura será considerado PROMOVIDO ao final 

de cada ano letivo, caso a sua MÉDIA final seja superior ou igual a 6,0. 

Numa determinada escola, no ano de 2020, uma aluna tirou as seguintes notas na disciplina 

de Matemática: 

1ºbimestre 
4,0 

2ºbimestre 
6,0 

3º bimestre 
8,0 

4º bimestre 
6,0 

 

Qual foi a MÉDIA final desta aluna ao final de 2020? Ela foi promovida?  

Resposta: para calcularmos a média, primeiro faremos a soma de todas as notas: 

 4,0 + 6,0 + 8,0 + 6,0 = 24,0 

AGORA, FAREMOS 24 DIVIDIDO POR 4, POIS SOMAMOS OS VALORES DE 4 BIMESTRES 

FAREMOS: 24 : 4 = 6,0 

 
PORTANTO, A MÉDIA FINAL DA ALUNA FOI 6,0 E ELA FOI PROMOVIDA. 

 
 

EXEMPLO 2: 
 
Numa casa durante 30 dias, foram gastos 12 000 litros de água. Qual foi o consumo médio diário 

desta casa? 

Resposta: neste exemplo, não precisaremos somar nada, apenas dividir 12 000 por 30, para 

termos a média de consumo por dia 
12 000 : 30 = 400 

A média foi de 400 litros por dia 

 

 

 

 



 

Atividades 

1) Um professor deu o seguinte recado aos seus alunos: “ NÃO DEIXE DE FAZER NENHUMA 

ATIVIDADE, AO FINAL DO BIMESTRE, PARA ENCONTRAR A MÉDIA DE CADA ALUNO, EU 
SOMAREI TODAS AS NOTAS E FAREI A DIVISÃO” 
Paulo tirou as seguintes notas: 

 

Trabalho 5,0 Pesquisa 7,0 Prova 8,0 Caderno 8,0 Prova final 7,0 
Qual foi a média final de Paulo? 

a)  (    )  5,0                    b) (    )   4,0                 c) (     )  9,0                 d) (     )   7,0 

2) Em um restaurante durante 6 dias, Alex ganhou uma certa quantia em dinheiro, ou 

seja, uma gorjeta dos clientes pelo serviço oferecido. Como podemos observar na 

tabela abaixo: 

Segunda 
R$80,00 

Terça 
R$50,00 

Quarta 
R$40,00 

quinta-feira 
R$90,00 

sexta 
R$100,00 

sábado 
R$60,00 

 

Qual foi a média diária que Alex ganhou com gorjetas?  

a) (     ) R$ 50,00          b) (    ) R$ 90,00          c)  (     ) R$ 40,00         d)  (     ) R$ 70,00 

 

3) Em 4 jogos um time de basquete marcou os seguintes pontos: 
 

1ª partida 
80 pontos 

2ª partida 
74 pontos 

3ª partida 
79 pontos 

4ª partida 
? 

 
Como o time apresentou uma média de 78 pontos por partida, quantos pontos o time 
marcou na 4ª partida? 
a) (    ) 79 pontos        B) (    ) 56 pontos       c) (     ) 37 pontos       d) (    ) 86 pontos 

 
 

4) A média aritmética das idades de 5 alunos é 11 anos. Se um aluno de 15 anos sair do 

grupo, a média aritmética das idades dos restantes será: 

a) (    ) 8 anos            b) (    ) 12 anos              c) (    ) 9 anos         d) (    ) 10 anos 

   
 

5) Em uma clínica médica, foram atendidas 5 pessoas pesando 90kg, 60kg, 40kg, 45kg e 

100kg, respectivamente. Qual o peso médio dessas pessoas? 

a) (    ) 54 kg                 b)  (    )   45 kg                c) (    )  67 kg         d) (    )  64 kg 

 
 

 

 

 



4º ROTEIRO DE ABRIL -GEOMETRIA - 6º ANO 
 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – RETOMADA DOS CONTEÚDOS ABORDADOS 

Unidades de medidas de Tempo e Unidades de medida de comprimento. 

1)Sabendo que 1cm é igual a 10 milimetros. Uma folha de sulfite tem 1mm. Qual será a medida da altura 

de 50 folhas de sulfite? 

a) (    ) 5cm                              b) (     ) 4cm                         c) (    ) 6cm                          d) (     ) 8cm 

 

2) Qual é a medida em metros de 1km? 

a) (    ) 1000m                            b) (     ) 100m                    c) (    ) 2000m                     d) (     ) 500m 

 

3) Qual é a medida em centimetros de 1 metro? 

a) (    ) 50cm                           b) (     ) 100cm                     c) (    ) 10cm                      d) (     ) 20cm 

 

4) um agente responsável pelo patrulhamento de uma rua de 250 metros de comprimento. Diariamente ele 

caminha 16 vezes de uma ponta à outra da rua. Quantos quilômetros ele caminha por dia? 

a) (    ) 3km                               b) (     ) 4km                         c) (    ) 5km                      d) (     ) 2km 

 

5) O João das Pedras deixa cair uma pedrinha branca a cada 10 passos. Cada um dos seus passos mede 

50cm e ele tem 100 pedrinhas no bolso. Quantos metros ele percorreu no momento que deixa cair a última 

pedrinha? 

a) (    ) 50m                               b) (    ) 100m                        c) (    ) 500m                    d) (     ) 1000m 

 

6) A mãe de Maria começou a fazer o jantar às 18h e 45min. Se o tempo do preparo dos pratos é 

de uma hora e meia, que horas o jantar estará pronto? 

A) (     ) 20h                          b) (    )  19h                       c) (    ) 20h15min          d) (     ) 21h 

 

7) 1500 segundos correspondem a quantos minutos? 

A) (     ) 20min                      b) (    )  5min                      c) (    ) 30min               d) (     ) 25 min 

 

8) Na escola, uma aula demora 50 minutos. Sabendo que nesta escola, um aluno participa de 6 

aulas. Qual é o tempo em horas de aula? 

A) (     ) 2h                         b) (    )  3 h                         c) (    ) 4h                      d) (     ) 5h 

9) Um piloto de corrida dá uma volta em uma pista em 1minuto e 20 segundos. Mantendo a 

mesma velocidade, em quanto tempo dará 3 voltas? 

A) (     ) 4min                         b) (    )  3 min                    c) (    ) 2min                   d) (     ) 5min 

10) Quantas horas equivalem a 420 minutos? 

A) (     ) 4h                         b) (    )  7 h                         c) (    ) 5h                      d) (     ) 3h 



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

Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 4ºFenômenos químicos e físicos. (Prof. Wiliam B Rocha) 

NOME DO ALUNO_____________________________ 

 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

 

Introdução 

Você já deve saber que reações químicas acontecem constantemente ao nosso redor, a questão é 

que nem sempre notamos e/ou compreendemos o fenômeno como uma reação química. Imagino 

que você já tenha comido bolo alguma vez na vida, nem que seja apenas nos seus aniversários. O 

bolo é fruto (ou melhor, um doce) de reações químicas que ocorreram entre a farinha, os ovos, o 

fermento, o açúcar, o leite e a manteiga quando a mistura foi submetida ao calor. Sim, as reações 

químicas do bolo precisam do calor do forno para acontecerem. Seus pais ou avós deixaram alguma 

vez você raspar a massa de bolo cru que sobra na tigela? Quando eu era criança eu amava comer 

a massa de bolo cru, e posso garantir que o gosto da massa crua é muito diferente do gosto do bolo 

assado. Assim como o bolo, a grande maioria dos alimentos que consumimos passaram por 

reações químicas ao serem cozidos, fritos ou assados. Até mesmo algumas comidas cruas passam 

por processos de cozimento pelos temperos adicionados, o ceviche, por exemplo. 

 
Figura 1 ceviche   é um prato típico de Peru feito tradicionalmente com peixe cru, apesar de possuir algumas variações vegetarianas.  

Agora, é importante dizer que as reações químicas não acontecem apenas ao nosso redor. Elas 
estão acontecendo agora mesmo em seu corpo em todo o seu metabolismo, por exemplo, durante 
a alimentação, a respiração e até mesmo na ação de um remédio. Seria muito mais fácil perceber 
a existência das reações químicas se tivesse alguma forma de elas se tornarem evidentes como, 
por exemplo, a queima do gás hidrogênio após a explosão de uma bexiga cheia do mesmo gás. 
 
FENÔMENOS FÍSICOS E QUÍMICOS 

Fenômenos são modificações que ocorrem na matéria. Eles podem ser de dois tipos: fenômenos 

químicos, como queimar um papel; ou fenômenos físicos, como rasgá-lo. 
Você sabe o que são os fenômenos físicos e químicos? Para entender melhor sobre esse 
assunto, é importante saber algumas informações básicas: 
- Tudo à nossa volta é formado por partículas muito, muito, muito pequenas: os átomos; 
- O conjunto de alguns átomos iguais forma elementos químicos; 
- O conjunto de elementos químicos, iguais ou diferentes, forma a matéria. 

 
Matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Assim, tudo o que podemos ver e 
pegar à nossa volta é matéria, tal como um ser vivo, um objeto, um alimento, dentre outros. 
 
Fenômenos são modificações que ocorrem na matéria. Assim, são exemplos de fenômenos: a 

transformação da água em estados físicos diferentes, a queima de um papel, o amadurecimento de 
um alimento, a demolição de um prédio, dentre outros. 
 
Os fenômenos podem ser de dois tipos: 
- Fenômenos químicos são aqueles que, quando ocorrem, provocam a formação de outras 



substâncias, uma vez que os elementos químicos se organizam de forma diferente de como 
estavam antes. Quando se coloca fogo em um papel, por exemplo, ele deixa de ser papel e passa 
a ser somente cinza. 

 

 
Papel queimado: fenômeno físico ou químico? 

 
- Fenômenos físicos são aqueles que não provocam a transformação de novas substâncias. 

Quando você rasga um papel, por exemplo, ele não deixa de ser papel, só muda a sua forma. 

 

 
Papel rasgado: fenômeno físico ou químico? 

Outros exemplos: 
- Amassar um papel = fenômeno físico 
- Ferver água = fenômeno físico 
- Formação de ferrugem = fenômeno químico 
Para entender melhor o assunto acima assista os vídeos no You Tube indicados abaixo: 
TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA - 6º Ano – Ciências 

https://www.youtube.com/watch?v=sEOEF-LnLwE 

Fenômenos Físicos e Químicos - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=u6stFDxLP50  
 Pesquise e responda as questões abaixo: 
 

Questão 1- Considere os fenômenos abaixo: 

1- Dissolução do sal de frutas; 
2- Produção de caramelo a partir do açúcar; 
3- Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários; 
4- Cândida em tecido colorido; 
5- Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre; 
6- Queima de um pedaço de madeira. 
Quais deles são fenômenos químicos?  

a- 1, 2, 3, 5.                       b- 1, 2, 4, 6.                        c- Apenas 6.  
 
d-Todos são fenômenos químicos.                       e- Nenhuma das opções. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEOEF-LnLwE
https://www.youtube.com/watch?v=u6stFDxLP50


 
 
Questão 2- Faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B: 

Coluna A:                              
(I) fenômenos físicos 
(II) fenômenos químicos   

Coluna B: 

(     ) Amassar um papel;                                        (     ) Fotossíntese realizada pelas plantas; 

(     ) Quebrar um copo de vidro;                            (     ) Ferver a água; 

(     ) Dissolução do açúcar em água;                     (     ) Alimento decompondo-se no lixo; 

(     ) Congelamento da água;                                 (     ) Queima do carvão; 

(     ) Produção de queijo a partir do leite;               (     ) Transformação de tecido em roupas; 

(     ) Triturar o carvão para obter o carvão ativo;   (     ) Aquecer uma panela de alumínio; 

(     ) Queima de papel;                                           (     ) Queima de combustíveis em um motor; 

(     ) Azedamento do leite;                                      (     ) Corte de um bolo; 

(     ) Digestão de alimentos;                                    (     ) Enferrujamento de uma palha de aço; 

(     ) Amassar uma latinha de alumínio. 

Questão 3- Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? 

1) “ O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado”. 

2) “ A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos”. 

3) “Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu 

coração.” 

4) “Com o passar dos tempos começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo 

da gaveta.” 

Estão corretas apenas: 

a) 1 e 2              b) 2 e 3                c) 3 e 4              d) 2 e 4                 e) 1 e 3 

 

 

 

                 



Atividade de História 

 

Nome:                                                                Nº        Série: 
 
 

 O EGITO ANTIGO 

  

A maior parte do que conhecemos sobre esta civilização vem das pirâmides, 

pinturas, textos e objetos deixados nas tumbas dos reis.  

O Egito Antigo se localizava no nordeste da África, em pleno Deserto do Saara. 

A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, que transformou o 

Egito Antigo em um imenso oásis com mais de mil quilômetros de comprimento.  

Importância do Nilo: 

O vale do Nilo compreendia o Alto Egito (Terra do Sul), e o Baixo Egito (Terra do 

Norte). O rio Nilo desembocava no Mar Mediterrâneo. De junho a outubro, as 

águas do Nilo depositavam uma espécie de adubo natural – denominada húmus 

- que tornava a terra propícia para agricultura. Ao baixar as águas, os 

camponeses iniciavam a semeadura.  

O Rio Nilo teve tamanha importância para o Egito, que o grego Heródoto disse 

a seguinte frase: “O Egito é uma dádiva do Nilo”, a frase significa que o Rio Nilo, 

possibilitou o desenvolvimento do Antigo Egito que cresceu às suas margens. 

Através de um sistema que aproveitava a água abundante para o cultivo da 

agricultura. 

 

 

 



Economia: Quando não estavam ocupados com trabalhos agrícola, os 

camponeses eram obrigados a trabalhar para o estado egípcio - sob o comando 

do faraó -, em canais de irrigação, obras públicas e templos.  

Através do cultivo do papiro, uma espécie de bambu, na qual fabricava-se papel, 

que era utilizado em diferentes sistemas de escrita egípcia.  

Sociedade: A sociedade egípcia era dominada pelo faraó, soberano todo-

poderoso. Ele era considerado um deus vivo, filho de deuses e intermediário 

entre estes e os homens. Era, portanto, uma teocracia, ou seja, governo de um 

deus. 

 Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em outros grupos 

sociais: 

  
 

Um destaque para os escribas, eram considerados muito importantes, pois eram 

aqueles que sabiam escrever a complicada escrita egípcia, para estudar o que 

quer fosse, era necessário tornar-se, primeiro, um escriba. 

 

Atividades 

 

1) Onde se localizava o antigo Egito?  

2) Por que o grego Heródoto disse a seguinte frase: “O Egito é uma dádiva 

do Nilo”? Qual a importância do Rio Nilo para os Egípcios?  

3) Segundo o autor do texto explique:  

a) Economia  

b) Sociedade 

 

 Referência: SILVA da Rafel Francisco.“Egito antigo”.ISTUDI. Disponível em: 

https://istudi.wordpress.com/2019/04/10/resumo-6o-ano-egito-antigo/ Acesso 22 

de maio 2020. 



Nome: 
GEOGRAFIA/ 6ª série 
 

O TRABALHO, AS TÉCNICAS E AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS E DO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO  

Trabalho: É toda atividade realizada pela ação humana, com finalidade de suprir as 

necessidades. É por meio do trabalho que o ser humano vem, historicamente, se 

relacionando com a natureza e transformando as paisagens. 

Técnica: Consiste em aplicar o conhecimento no modo de trabalho com a criação de 

ferramentas e outros instrumentos para facilitar e aperfeiçoar a realização de um trabalho. 

Por volta de 200 mil anos atrás, no final do período Paleolítico, o ser humano passou a 

aprimorar novas técnicas, ampliando sua defesa e se adaptando aos lugares.  

Há cerca de 11mil anos, no início do período Neolítico, o ser humano passou a organizar 

em comunidades e desenvolver técnicas favorecendo a agricultura, a criação de animais, 

ampliando a produção de alimentos e criando novas atividades. 

A sociedade atual é marcada pelo elevado nível tecnológico empregado no 

desenvolvimento dos mais diferentes produtos. A criação de máquinas e equipamentos 

modernos promoveu o aumento da produção nas industrias, a substituição de imensas 

áreas de florestas por lavouras e pastagens, o crescimento das cidades, além de dinamizar 

as relações entre as pessoas. 

Em cada momento histórico, o trabalho vai se tornando cada vez mais complexo, exigindo 

mudanças correspondentes às inovações. 

O trabalho de qualquer natureza é honroso, útil e necessário a toda a sociedade. 

   Exemplos de técnicas e transformação das paisagens  

              

Responda:                                             

1) Qual a importância do trabalho para as pessoas? 

2) Cite algumas técnicas que facilitam o nosso dia a dia. 
3) O trabalho está presente nos objetos que compramos e nos serviços que utilizamos. 

Você concorda com essa afirmação? 
4)  Faça uma pesquisa das evoluções técnicas usadas na atualidade: na construção civil, 

na criação de animais e evolução da pecuária, na agricultura e evolução das técnicas 
de plantio. 



INGLÊS 

(4º roteiro do mês de Abril – 1º e 2º aula) 

Questão 1 - Agora vamos fazer uma atividade bem legal. Na árvore 

genealógica abaixo cole ou faça um desenho bem bonito, nas indicações do 

membro da família. Mãos à obra... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 – Copie o texto My family no caderno e responda as questões. 

 



Questão 3 – Who introduces the family? Quem introduz a familia? 

 
a) (   ) Bruce 
b) (   ) Peter 
c) (   ) Johny 
d) (   ) Andrea 
 
Questão 4 – De acordo com as informações do texto faça a correspondência. 
 

 
Questão 5 – Encontre as palavras ao lado no caça palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome :__________________________________________________________6º ano 

EDUCAÇÃO FÍSICA (roteiro 4 – Abril) 

Modalidades Olímpicas 

 

     Durante milênios, agregaram-se novos tipos de desportos nos Jogos Olímpicos 

chegando hoje ao número de 42 modalidades, derivadas de 33 esportes diferentes. Para 
a realização de todas 306 provas na edição do Rio 2016, são necessários 19 dias. 
     Dentre as pioneiras está o Atletismo, com provas de velocidade, meio-fundo e fundo, 
que variam de 100 a 5 mil metros, contendo também corrida de obstáculos. Pouco, se 
comparado com a maratona, que equivale a 42,195km e a Marcha Atlética, que 
diferencia-se pelo fato do atleta sempre manter um dos pés no solo durante as 
passadas. 
 

Tipos de Esportes Conjunto sem interação entre adversários 

 Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance 

de índices, que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Uma 
característica marcante desses esportes é a quebra de recordes. Exemplos: todas as 
provas do atletismo, patinação de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, 
natação, etc.  

Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza 

estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de 
acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. 
Exemplos: todas as modalidades de ginástica (acrobática, aeróbica esportiva, artística, 
rítmica, de trampolim), patinação artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, skate, 
slackline, surf, etc.  

Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um 
objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais 
importante nesses esportes. Exemplos: bocha, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro 
esportivo, etc.  

Conjunto com interação entre adversários Esportes de combate: esses esportes 

são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o oponente através de 
toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, 
combinando ações de ataque e defesa. Exemplo: boxe, esgrima, jiu-jítsu, judô, karatê, 
sumô, taekwondo, etc. 

 Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para 
pontuar requer o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo 
a maior quantidade de bases. Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e 
defesa e, no início do jogo, o time que está defendendo sempre começa com a posse 
da bola para que a dinâmica do jogo seja possível. Exemplo: beisebol, softbol. 

 Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o 
objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para 
a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando 
interceptação da defesa do adversário para que a bola ou o objeto toque o chão e o 



ponto seja computado. Podemos citar como exemplos de esportes com rede divisória o 
voleibol, vôlei de praia, tênis, badminton, peteca.  

     E como exemplos de esportes com parede de rebote, a pelota basca, raquetebol, 
squash, etc. Esportes de invasão: para a disputa desses esportes existem duas equipes 
que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e 
atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para defesa acontece a todo 
o momento. A manutenção da posse de bola é de suma importância para a eficiência 
do ataque e, nesse momento, a defesa deve se posicionar da maneira mais adequada 
para retomar a posse da bola e passar a atacar. As metas a serem defendidas e/ou 
atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de fundo dos campos ou quadras 
retangulares, características desses esportes. Exemplo: basquetebol, frisbee, futebol, 
futsal, futebol americano, handebol, hóquei na grama, lacrosse, polo aquático, rúgbi, 
etc. 

 

    Agora vamos pesquisar, 5 Esportes Olímpicos e faça um breve histórico de 2 

modalidades do esporte de marca.  

 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

4º Roteiro de Arte – Abril de 2021 

Música clássica 

     A música clássica foi desenvolvida na Europa ao longo de séculos. A maioria das músicas clássicas 

mais antigas era utilizada em cerimônias religiosas. Com o tempo, a música não religiosa, também 

chamada de música profana, foi se tornando mais popular. A música clássica era tocada para divertir 

os reis e nobres da corte. 

     Nessa época, o músico clássico mais famoso era Johann Sebastian Bach, um alemão que até hoje 

é tido como um dos maiores compositores desse estilo musical de todos os tempos! 

     Chamada de clássica, a música erudita é definida como oposta à popular, caracterizada por um 

processo de composição mais sofisticado, e por ser escrita em partituras. A história tem início na 

Europa, no século 7, com origem na música litúrgica cristã.  

 

Desenvolvimento da música clássica 

     Começou com o período barroco que vai aproximadamente de 1600 até a metade do século XVIII, 

seguiu-se o período clássico, que terminou aproximadamente em 1820 com o advento do período 

romântico, que percorreu todo o século XIX e terminou por volta de 1910.  

 

Tipos de música clássica, principais características e compositores 

     Ênfase na beleza e na graça da melodia, e da forma, proporção e equilíbrio, moderação e controle, 

refinada e elegante no caráter, com a estrutura formal e a expressividade em perfeito equilíbrio.  

 

Tipos de movimentos, do mais rápido ao mais lento 

                                               - Prestíssimo                - Andante 

                                               - Presto                        - Andantino 

                                               - Alegro                        - Adagio 

                                               - Alegretto                    - Larghetto 

 

Compositores mais famosos de música clássica: 

1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

2. Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

3. Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 

4. Igor Stravinsky (1882-1971) 

5. George Friedrich Handel (1685-1759) 

6. Giácomo Puccini (1858-1924) 

7. Johannes Brahms (1833-1897) 

8. Antonio Salieri (1750-1825) 

9. Antonio Vivaldi (1678-1741) 



10. Franz Schubert (1797-1828) 

11. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

12. Frederic Chopin (1810-1849) 

 

Atividade 

1 – Antigamente a música clássica era tocada para divertir quem? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2 – Qual é o nome do criador da música clássica? 

________________________________________________________________________________ 

 

3 – Como a música clássica também é conhecida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 – Cite dois tipos de músicas clássicas.  

________________________________________________________________________________ 


