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_________________________________________________________ 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

(LIPT) 

__________________________________________________________ 

 

                                       Conto de fadas para mulheres modernas 

 Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de 

autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu 

castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã 

pulou para o seu colo e disse: 

 - Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um 

encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar 

de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha 

mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, 

criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre… 

 E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um 

cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: – Eu, 

hein?… nem morta!  

 

Luís Fernando Veríssimo 
QUESTÃO 01 

Quais são os personagens da história? 

a) A princesa e a mãe do príncipe. 

b) A princesa e Luís Fernando Veríssimo. 

c) Somente a princesa. 

d) A princesa e a rã. 

QUESTÃO 02 

Como era a princesa? 

a) Linda, dependente e sem autoestima. 

b) Linda, independente e cheia de autoestima. 

c) Linda, independente e corajosa. 

d) Linda, dependente e corajosa. 

QUESTÃO 03 

Enquanto a princesa observava o lago do seu castelo, o que aconteceu? 

a) O lago transbordou e inundou o castelo. 

b) Ela adormeceu e faltou a um compromisso. 

c) O seu castelo foi invadido por tropas inimigas. 

d) Ela se deparou com uma rã, que logo pulou em seu colo e lhe fez uma proposta. 

 

QUESTÃO 04 

Qual foi a proposta feita pela rã? 

ORIENTAÇÃO: 

_Leia com atenção; _consulte um dicionário ou a internet quando for necessário; - Não esqueça de 

marcar seu nome, sala e telefone. 

 

 



a) A rã propôs que a princesa a beijasse, ela se transformaria de novo num belo príncipe, eles se 
casariam, viveriam no castelo, a mãe dele viria morar com eles, a princesa prepararia o jantar, 
lavaria as roupas dele, criaria os filhos e viveriam felizes para sempre. 

b) A rã propôs que a princesa a beijasse, ela se transformaria de novo num belo príncipe, eles se 
casariam, contratariam várias empregadas que cuidariam de tudo no castelo. 

c) A rã propôs que eles fossem ao encontro da bruxa para que ela transformasse a princesa numa 
rã, eles se casariam e viveriam felizes para sempre. 

d) A rã propôs que a princesa vendesse o castelo, pois o lago, que lá havia, não estava de acordo 
com as conformidades ecológicas. 

QUESTÃO 05 

A princesa aceitou a proposta? 

a) Sim, pois era o que ela mais desejava: cuidar de tudo sozinha sem a ajuda do príncipe. 

b) Não, porque ela queria mais tarefas do que as que a rã lhe propôs. 

c) Não, porque enquanto ela comia pernas de rã no jantar, ela disse “Eu hein?...nem morta!”. 

d) Não, porque ela não queria que só a sogra viesse morar com eles, ela queria que todos os 
parentes dele viessem morar no castelo. 

_________________________________________________________ 

GRAMÁTICA 

__________________________________________________________ 

 

Laia a tirinha a seguir para responder a primeira questão 

 
QUESTÃO 01 

   O som da letra R na palavra “curiosas” apresenta: 

 
(A) som forte, pois está entre duas vogais.          (C) som forte, pois está entre duas consoantes. 
(B) som fraco, pois está entre duas vogais          (D) som fraco, pois está entre duas consoantes.  

 

 

As palavras com RR são registradas em inúmeras situações no português. 

Durante a pronúncia de uma palavra com R que tem um som forte e longo destacado entre duas vogais, é 

imprescindível que o R seja duplicado. Exemplos: berro, carro, morro, serra. 

Quando a palavra tem um som fraco, mesmo empregada entre duas vogais, ela só registra um R. Exemplos: 

caro, seguro, marido, tesoura. 
Entre uma consoante e uma vogal usa-se um R. Exemplos: genro, honra. 

 

 

 

ORIENTAÇÃO: 

_Leia com atenção; _consulte um dicionário ou a internet quando for necessário; - Não esqueça de marcar seu 

nome e sua turma. 

 

 



QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente: 

 

(A) Soriso- parrede – churrasco – enrrolado             (C) Sorriso- parede – churrasco – enrolado 

(B) Sorriso – parrede -  churasco – enrrolado            (D) Soriso -  parede -  churasco - enrolado 

 

Leia as palavras do quadro. 

 

 
QUESTÃO 03 

Marque a opção correta: 

(A) As palavras do quadro estão acentuadas corretamente. 

(B) Apenas uma palavra está acentuada corretamente. 

(C) Duas palavras estão acentuadas corretamente. 

(D) Todas as palavras do quadro estão acentuadas incorretamente. 
 

Leia o texto abaixo e pontue corretamente: 

 

Pulga sonhadora  

Duas pulgas conversando                             A amiga responde, com ar de sonhadora            

O que você faria se ganhasse na loteria       Eu comprava um cachorro só pra mim 

                                                                         

 
QUESTÃO 04 

A pontuação correta do texto “Pulga sonhadora” na ordem é: 

 

(A)  — / ? / .  / !  / :  / .      (B) ? / : / . / ? / — / .       (C) : /— / ? / : / — /.       (D) — / . / ? / — / ! / ? 
 

QUESTÃO 05 

Quantos parágrafos tem o texto “Pulga sonhadora”? 

 
(A) 3 parágrafos              (B) 2 parágrafos                 (C) 5 parágrafos         (D) 4 parágrafos 

 
QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa onde as palavras são respectivamente hiato, ditongo, tritongo: 
 

(A) Saúde – língua - averiguou                            

(B)  Língua – averiguou – 

saúde    

(C) Sumiu – histórias – voo                                    

(D)  Iguais – pessoas - mãe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palído  - vovô- pôrtugues – párabens - brócolis 

Ditongo – o encontro de duas vogais na mesma sílaba. 

Exemplo: cai - xa 

Tritongo – o encontro de três vogais na mesma sílaba. 

Exemplo: en – xa- guei 

Hiato – o encontro de vogais em sílabas diferentes. Exemplo: 

pa- ís 



Leia com atenção o trecho a seguir do conto “Conto de fadas para mulheres 

modernas” de Luís Fernando Veríssimo, para responder as próximas questões. 

  

 Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de 
autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago 

do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. 

Então a rã pulou para o seu colo e disse: [...]  
QUESTÃO 07 

O que significa ser uma pessoa independente? 

(A) Aquele ou aquela que não é livre para expor suas ideias. 

(B) Uma pessoa que depende de outras pessoas. 

(C) Uma pessoa que tem autonomia e que não depende de outras pessoas. 

(D)  Uma pessoa que não tem autonomia. 

 
QUESTÃO 08 

Uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa que tem: 

 

(A) Insegurança              (B) negativismo                (C) insatisfação           (D) amor-próprio 

 
QUESTÃO 09 

Na frase: “ Ontem à tarde, o garoto_________apressado do colégio”. Assinale o verbo 

flexionado que completa corretamente a frase: 

 

(A) Sai                        (B) sairão                    (C) saiu               (D) sairá  
 
QUESTÃO 10 

 

Descubra o significado das palavras da coluna da esquerda e relacione-as com a 

coluna da direita: Assinale a sequência correta. Consulte um dicionário se for 

necessário. 

1- Assíduo                                (    ) conseguiu 

2- Negligente                            (    ) expectativa 

3- Obteve                                 (    )  fracasso 

4- Fiasco                                  (    ) prudente 

5- Comedido                            (    ) descuidado 

6- Ansiedade                           (     ) frequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 4 / 1/ 3 / 5/ 6 / 2 

(B) 2/ 3 / 6 / 1 /4 / 5 

(C) 3 / 6 / 4 / 5 / 2 / 1 

(D)  2 / 6 / 1 / 4 / 3 / 5 



_________________________________________________________ 

GEOMETRIA 

______________________________________________________ 

GEOMETRIA 

FORMAS PLANAS E NÃO PLANAS 

Desenhe um triangulo em uma folha 

de papel. Observe que o triângulo 

fica todo contido no plano da folha. 

 

 

 

O triângulo representa uma forma plana. 

Agora, pegue uma caixa, em qualquer 

posição, que você a coloque sobre a 

superfície de uma mesa, artes dela 

“saem” da superfície, não conseguimos 

fazer com que a caixa fique totalmente 

contida no plano, como aconteceu com 

o triângulo.  

                                           

 

 

 

A caixa representa uma figura não 

plana. 

 FORMAS PLANAS                                                                     FORMAS NÃO PLANAS 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

            

 

 

AS FORMAS PLANAS  

Classificamos as formas planas em: polígonos e não polígonos, veja os exemplos: 

                       POLÍGONOS                                                                      NÃO POLÍGONOS 

                                                                                           

                             

 

AS FORMAS NÃO PLANAS  

A superfície de uma caixa de fósforo ée 

formada comente por figuras planas: 

seis retângulos, nela não encontramos 

formas arredondadas. 

Caixa de fosforo 

                            

  

 

 

Em uma lata de milho temos duas 

formas planas (círculo) mas suas 

superfície lateral é arredondada. 

 

         Lata de milho 
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Pensando nessas características, vamos 

classificar as formas não planas em dois grandes 

grupos: poliedros e não poliedros  

         POLIEDROS ( formados por poligonos , tem 

apenas linhas retas)                                                                                    

                                                                                             

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

 

NÃO POLIEDROS ( são figuras que possuem 

formas aredondadas) 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Agora é sua vez. Vamos treinar! 

1. Nos solidos geometricos abaixo, 

identifique quais são poliedros e não 

poliedros  

 

 

 

 

2- Qual é a principal caracteristica de um 

poliedro?________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

3 .Observe as figuras geometricas abaixo e 

responda: 

 

 

 

a) Quais são figuras planas? 

_________________________________

_________________________________ 

 

b) Quais são as figuras não planas ? 

_________________________________

_________________________________ 

 

4- Observe as figuras representadas a 

seguir: 

 
 

a) Na posição em que esta o cone , ela 

rola? 

b) Em alguma outra posição ela pode 

rolar? 

c) Quais desses objetos podem rolar? 

d) Qual desses objetos rola em qualquer 

posição? 

e) Qual desses objetos não rola? 
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_________________________________________________________ 

TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 

__________________________________________________________ 
“O livro da natureza foi escrito exclusivamente com figuras e símbolos matemáticos”. – (Galileu) 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL  

Um pouco da história dos números 

Você sabe o que cinco pessoas, cinco flores e cinco pedras têm em comum? 

R: a quantidade. 

Hoje podemos responder à pergunta acima com facilidade, mas nem sempre foi assim. A humanidade levou 

centenas de milhares de anos para construir a ideia de número. 

É isso mesmo! Antiga, a matemática não existia na forma que conhecemos hoje. 

Aprendendo a contar 

Veja uma situação que pode ter acontecido em um tempo bem distante. 

De manhã, a pastora separava uma pedrinha para cada ovelha que levava para pastar. Essas pedrinhas 

eram guardadas em um saquinho. 

A tarde, a pastora comparava a quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a quantidade de pedrinhas 

do saquinho. Se não sobrassem pedrinhas após a passagem do rebanho, ela sabia que todas as ovelhas 

haviam voltado. 

Desde a utilização das pedrinhas, muito tempo passou. Várias civilizações contribuíram criando métodos de 

contagem e símbolos para representar quantidades. Hoje, usamos números para conta, medir, ordenar, 

identificar. Vale sempre a pena lembrar quanto a humanidade trabalhou para chegar até aqui. 

NÚMERO E NUMERAL 

Numeral é a forma usada para expressar um número. 

O numeral pode ser um símbolo gráfico, uma palavra ou um gesto. 

Para representar um mesmo número, podemos usar numerais diferentes. 

Veja alguns numerais que representam o número cinto  

 

EXERCÍCIOS  

Leia o texto e escreva em três linhas o que você entendeu. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1) A quantidade de latas de refrigerante consumidas durante uma festa, num restaurante, foi 

registrada de dois modos. 
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Em qual dessas anotações é mais fácil ler o resultado? Por quê? 

 

2) Se                                                                              vale 32 e quem vale, quanto  

 

 

 

 

vale  ??? 

 

 

 

 

3) Carlos gosta de brincar com palitos de fósforo usados. Para representar a quantidade de 

palitos que reunia em cada caixinha, ele inventou o seguinte código: 

 

   =   1                        =   5                     =    10 

 

 

Para escrever um número bastava somar os valores de cada símbolo. Veja os exemplos: 

 

                                                 

  10           10         5        1   1   1   =   28 

 

Agora é a sua vez! Escreva o número representado em cada situação 

 

a)                                       =  

 

b)                                    = 

 

c)                                      = 

 

d)                                       = 

 

e)                                             =  

 

f)                                             = 
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_________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

__________________________________________________________

Orientaçã                                                                             

- Leiam o texto, observe ás imagens e responda as 
questões; 
- Coloque o seu nome na folha acima; 
- Asssita a vídeo aula no link abaixo: 
-https://www.youtube.com/watch?v=ksYfdr-XgkM 
 

 
A água em nosso planeta 

A maior parte do nosso planeta é recoberta de água. São 
¾ de água e ¼ de terras não-submersas. 

 
Representação do globo terrestre “aberto”. 

      Toda essa água encontra-se nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nos 
solos e nas geleiras. Porém a maior parte é de água salgada. Existe muito mais 
água salgada do que água doce. 
Todos os seres vivos necessitam de água para viver.      Sem água, o homem, os 
outros animais e as plantas morreriam.     
A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. 
Sólido: geleiras, neve, granizo 
Líquido: rios, lagos, oceanos 
Gasoso: vapor encontrado na atmosfera    . 
 
QUESTÃO 01 
 

Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. 
 
a) (    ) em nosso planeta encontramos água nos três estados físicos: estado líquido, estado 
solido, estado gasoso. 
b) (    ) Cerca de 3/4 da superfície da terra é coberta por água. 
c) (    ) A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado 
gasoso é chamada fusão. 
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d) (    ) A água dos oceanos é salgada: contem muito sais minerais. Um deles é o cloreto de 
sódio. 
e) (    ) Um dos fatores que possibilitam o surgimento e a manutenção da vida na Terra é a 
existência da água. 
f) (     ) Nas plantas, a água participa, por exemplo, somente da fotossíntese. 
g) (    ) A excreção necessita da água para eliminar resíduos das células, ou seja transportar para 
fora do corpo as substâncias que devem ser eliminadas. 

 

Observe a tirinha e responda:  

 
 

QUESTÃO 02 

 
Em que estados físicos a água é encontrada na natureza? 
 
A______________   B_____________  C_______________ 
 

QUESTÃO 03 

Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três 
pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de 
consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, 
considerando-se a disponibilidade global, seria:  

 
A) desenvolver processos de reutilização da água.  
B) explorar leitos de água subterrânea.  
C) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios.  
D) captar águas pluviais. 

_________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

__________________________________________________________ 

QUESTÃO 01 

A história é feita por todos, inclusive você está construindo sua história desde que nasceu.  
Escreva um breve relato de sua história, escreva seu nome completo, idade, data e local de 
nascimento, nome de seus pais, avós etc. Você ainda pode colocar suas preferências: brincadeiras, 
esportes, comidas, bebidas, sobremesas, passeios e amizades… 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

https://2.bp.blogspot.com/-6rXibQJ5-JQ/V-_PPcpH2zI/AAAAAAAADVA/Psw3dTv1uR40lEbpoDMun8v97czJbwP_gCK4B/s1600/capture-20161001-115827.png
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 

Agora COLE ou DESENHE uma fonte histórica que represente sua história. Lembrando 
que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica, portanto, 
pode ser fotografia, desenhos, imagens de coisas que você gosta (alimento, esporte, time, 
eletrônico, personagem etc) utilize sua criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tempo Cronológico e Tempo Histórico 

O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas: 
nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas, etc. 

 
O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, ou às vezes a 

humanidade. 
 

QUESTÃO 03 

Observe a linha do tempo da Ana e complete a linha abaixo com fatos sua história. Coloque o ano 
e o que aconteceu de marcante na sua vida: 
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_________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

__________________________________________________________
O Espaço Geográfico  

 

     A palavra espaço tem vários significados, entre eles o de espaço sideral, dado ao conjunto 
de estrelas, planetas, satélites, cometas etc. 
     O espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos 
naturais da ação humana ao longo do tempo, apresenta elementos visíveis e invisíveis, como 
barulho de automóveis os odores são exemplos. 
Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se 
desenvolve: lazer, comércio, moradia, etc.   
 
                                                              O Lugar  
     Pode-se que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos, nosso dia a dia, nossa 
casa, nossa rua, a escola, a casa de um amigo, o bairro são exemplos de lugares com quais 
criamos uma identidade. 
 

QUESTÃO 01 

     Escolha um lugar, que você frequenta em seu dia a dia, descrevendo as características desse lugar e 

o que você costuma fazer nele. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 

     Você sabe qual é o seu “lugar no planeta Terra”? 

Complete: o seu endereço no espaço terrestre (sua casa). Sua 

Rua:___________________________ 

Bairro:____________________ , Município:__________________, 

Estado:_____________________ 

País:______________, Continente:__________________ e Planeta:_______________.  

QUESTÃO 03 

     Associe corretamente as colunas, considerando os conceitos fundamentais tratados neste 

capítulo. 

 

a) Espaço Geográfico              (   )   O local onde você vive é o seu ambiente mais próximo onde                                                                                                                                                  

                                                            Vivemos nosso dia a dia. 

b) Lugar                                    (   )   Compondo-se de elementos naturais e culturais criados pelo   

                                                               ser humano em suas relações com a natureza. 

c) Formas e Funções                (   )  Atividade principal que nele desenvolve. 

 

QUESTÃO 04 
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     Cada espaço em diferente formas ou funções de acordo com as atividades que nele se 

desenvolvem. Por exemplo, a casa pode ser um espaço de moradia, ter a forma de um sobrado e 

a função de oferecer abrigo e conforto. A partir dessa ideia, responda. 

Quais são as funções das fábricas, dos hospitais e das praças? Em geral, qual é a forma 

de cada um desses espaços? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

INGLÊS 

__________________________________________________________  

GREETINGS = SAUDAÇÕES 

Hi! ------- Oi!                                      Thanks!----Obrigado! 

Hello!------Oi, olá!                                            And you?----E você?                               

Good morning! ----Bom dia!                             Nice to meet you!-----Prazer em conhecê-lo(a)! 

Good afternoon!-----Boa tarde!                        What is your name?----Qual é seu nome? 

Good evening!------Boa noite!                          This is my friend!-----Este é meu amigo! 

How are you?-----Como você está?                  Come here!-----Venha aqui! 

I am fine!-----Eu estou bem                                See you tomorrow!-----Até logo, até amanhã! 

 

Activities 

1 - Complete the text 

Hello!  

Good ---------------------Monica! 

Good ----------------------George! 

--------------------are you? 

I am --------------, thanks! 

And --------------? 

I am very well, ---------------! 

This-------- my-------------------! 

Nice --------- --------------you! 

 

 

 

2- Complete A or AN 

a) This is ------ egg 

b) This is --------house 

c) This is ---------table 

d) This is ---------elephant 

e) This is -------- pen 

f) This is -------- orange 

g) This is -------- desk 

h) This is -------- ice-cream 

ARTICLES ( ARTIGOS) 

THE - é um artigo usado no singular e no plural. 

Significa = o, a, os, as 

 

A - é um artigo usado no singular, antes de uma 

CONSOANTE 

Significa = um, uma 

AN - é usado no singular, antes de VOGAIS ou H (mudo) 

Significa= um, uma 

A e AN não tem plural 
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_________________________________________________________ 

ARTES 

__________________________________________________________  
 Poéticas nas canções tradicionais. 

 

 Vimos na atividade anterior que a música tradicional brasileira recebe influência de diferentes 

etnias e suas características se diferenciam em cada região do país. Então, cada qual tem um 

conjunto de canções tradicionais que pertencem a um povo e sua cultura. Muitas destas canções 

expressam crenças religiosas ou políticas e descrevem sua história. Geralmente têm caráter poético 

que muito frequente na cultura indígena.  

 A lenda indígena Uirapuru (o músico da floresta), conta que um jovem índio guerreiro 

conhecido como Quaraçá andava pelas matas amazônicas tocando sua flauta de bambu e era 

apaixonado pela índia Anahí, esposa do cacique da tribo. Em busca de por um fim ao seu sofrimento 

pelo amor de Anahí, pede ajuda para o deus Tupã que o transforma em um pássaro vermelho e 

amarelo com lindas asas pretas e um canto exuberante. Então, ele voa pela floresta cantando para 

sua amada que fica maravilhada. Porém, o cacique também se encanta com o som do pequeno 

pássaro e decide aprisioná-lo. Ao tentar pegar o pássaro o cacique se perde na floresta e nunca 

mais retorna. Sozinha, em companhia do pássaro, Anahí se consola ouvindo seu canto, enquanto 

Quaraçá vive na esperança de que a índia descubra que está preso no corpo do pássaro e possa 

desfazer o feitiço.  

  Essa lenda enfoca a beleza do canto do pássaro Uirapuru na cultura indígena mas temos 

alguns artistas brasileiros que em suas canções expressam poéticas que retratam o índio e sua 

cultura. Alguns desses artistas são: Legião Urbana (Rock Brasileiro), Caetano Veloso e Beto Guedes 

(MPB) e Zé Ramalho (influência do Rock e Forró). 

QUESTÃO 01 

 - O texto menciona alguns gêneros musicais? _________ Escreva 

quais:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - Procure no texto o nome dos artistas cantores e escreva-os 

aqui.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 - A música tradicional é muito frequente na 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 02 

 Os cantores brasileiros retratam o _________________________em suas canções 

poéticas. 

QUESTÃO 03 

  

 O guerreiro Quaraçá andava pelas matas amazônicas tocando qual instrumento musical? 

_____ De qual material ele é feito? __________________ 

QUESTÃO 04 
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 Releia o texto e veja a frase: O cacique se encanta com o ______ do pequeno pássaro que 

emite um _____ ao cantar e o______ é a matéria-prima da música. O ______ é a vibração de um 

corpo percebida pelos ouvidos. 

 

QUESTÃO 05 

 - Quantas cores têm o pássaro Uirapuru? 

_____________________________________________________________________________ 

 - Quais o nome das cores do pássaro Uirapuru descritas na lenda? 

_____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

__________________________________________________________  

Atletismo 
 
      Você sabia que o atletismo é a prática esportiva mais antiga já praticada pelo ser humano? 
Para sobreviver na Pré-história, o homem já praticava diversos movimentos como correr, saltar, 
lançar e arremessar. Podemos destacar que foi por meio dessas possibilidades de se movimentar 
que o ser humano desenvolveu várias habilidades no decorrer da História.  
     Será que você conhece algumas dessas provas? Já realizou alguma prova de corrida, salto ou 
arremesso? Já assistiu a uma competição?  
     O atletismo é chamado de esporte-base, porque sua prática corresponde a movimentos naturais 
do ser humano: correr, saltar, lançar. As provas realizadas no atletismo são: corridas, saltos, 
arremesso e lançamentos. Elas são divididas em provas de pista e campo. 
Agora é com você: 
Pesquise, quais são as provas de corrida, ilustre com desenhos ou recortes de revistas. 
 
 

 


