
 

E.M “PROFª MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 

   4º ROTEIRO DE MAIO 

6º ANO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 
       

 
“Disque 100 – denúncia de abuso e exploração contra a criança e 

adolescente. Você fica no anonimato.” 

 

NOME:_______________________________________TURMA: _____ 



 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Charge: desenho humorístico, com ou sem legenda, encontrado em jornais e 

revistas, tendo como tema algum acontecimento atual.  

Encontre em revistas ou jornais uma charge e cole-a no espaço abaixo: 

 

 

 

 

 

1.Responda: 

a.Qual é o tema da charge que você colou acima? 

____________________________________________________________________ 

b.Quem são as personagens? 

____________________________________________________________________ 

O tema que a charge apresenta é atual? Comente. 

____________________________________________________________________ 

2.Faça a leitura da Charge abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.Defina o tema da charge em apenas uma palavra? 

____________________________________________________________________ 

b.Explique porque o policial parou o motorista? 

____________________________________________________________________ 

O tema que a charge apresenta é atual? Comente. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Agora é sua vez de produzir no espaço abaixo uma charge com um tema atual, seja 

criativo! 

 



 

 

Nome_________________________________________n°___6° ano_____ 

Profª Bruna- Gramática-  

 

Revisão e Exercícios-  Artigo e Substantivos 

Questão 1-Classifique as orações de acordo com o código representado: 
    Artigo definido.- ( A) 
    Artigo indefinido. (B ) 
a)     (   ) Uns alunos chegaram cedo à escola. 
b)    (   ) O bem sempre vencerá o mal. 
c)     (   ) Preciso de um explicação para o fato. 
d)    (   ) Chegaram as encomendas. 
e)     (   ) Nesta loja vendem-se uns artigos importados. 

 
 

Questão 2- Indique a alternativa em que todos os substantivos são 
derivados: 

a) ( ) flor-de-lis – pratinho – sapato 

b) ( ) ferro – pedra – pão 

c) ( ) ferreiro – sapateiro – pedreiro 

d) ( ) livraria – livreiro – livro 

e) ( ) frota – esquadra – congresso 
 
Questão 3- Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua 
classificação. 
 
(1) abstratos 
(2) próprios 
(3) coletivos 
(4) simples ou comum 
(5) compostos 
 
(     ) cata-vento, pé de moleque, girassol. 
(     ) Ji-Paraná, Cecília, Marcos. 
(     ) verdade, mentira, amizade. 
(     ) elenco, discoteca, flora, fauna. 
(     ) mesa, couve, rádio, avião. 
 

 



Questão 4-  Assinale com (P) as frases em que os substantivos 

destacados são próprios, com (C) os comuns e com (A) os abstratos. 

 

a. (     ) A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil.  

b. (     ) Precisamos comer peixes. 

c. (     ) Amor de mãe é infinito. 

d. (     ) Inteligência é algo fundamental. 

e. (     ) O livro está sobre a mesa. 

f. (     ) A pobreza da alma causa pena. 

g. (     ) Sua coragem me impressiona. 

h. (     ) O pobre menino não tinha mãe. 

i. (     ) Manoel sempre foi um menino estudioso. 

j. (     ) O Rio de Janeiro continua lindo. 

 

 

 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO   -  4º ROTEIRO DE MAIO 

Nome:                                                                        6º ano          

Critérios de divisibilidade 

➢ Divisibilidade por 2 

Ao observarmos certos padrões e regularidades podemos estabelecer os critérios de divisibilidade, ou 

seja, saber se um é divisível por outro sem efetuar a divisão. 

Por exemplo, saber se um número é divisível por 2 é simples. 

É só observar o algarismo das unidades do número. 

Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, ..., ou seja, são os números pares. 

 

Um número natural é divisível por 2 quando é par. 

 

Exemplos: 

➢ 1 798 é divisível por 2 porque é número par. 

➢ 2 005 não é divisível por 2 porque é número ímpar. 

➢ Divisibilidade por 3 

Veja alguns números divisíveis por 3: 

       

Somando os algarismos de 261, temos 2 + 6 + 1 =, 9 que é divisível por 

3. 

 

 

 

 

 

 

Se a soma dos algarismos de certo número é um número divisível por 3, então esse 

número é divisível por 3. 

 

• 5 489 não é divisível por 3, pois 5 + 4 + 8 + 9 = 26 e 26 não é divisível por 3. 

• 777 777 é divisível por 3, pois 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 e 42 é divisível por 3, porque 4 + 2 =6. 

 

➢ Divisibilidade por 5 e 10 
O algarismo das unidades de um número também nos informa se ele é divisível por 5 e se ele é divisível 

por 10. 

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ... 

Somando os algarismos de 82 032, temos 8 + 2 + 0 + 3 + 2 = 15, que é 
divisível por 3. 



 

Múltiplos de 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ... 

Um número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. 

Exemplos:  

• 250 é divisível por 5, pois termina em 0. 

• 1 345 é divisível por 5, pois termina em 5. 

• 148 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. 

Um número natural é divisível por 10 quando o algarismo das unidades é zero. 

Exemplos:  

• 1 370 é divisível por 10, pois termina em zero. 

• 827 não é divisível por 10, pois não termina em zero. 

 

Atividades 

1)A professora Carmem propôs aos seus alunos que verificassem quantos são os divisores de um 

determinado número. Assim escolheu um aluno da lista e perguntou se o seu número de chamada era 

divisor de 26. 

a) A primeira a responder foi Amélia, número 3 da lista. Ela respondeu que seu número era divisor de 26. 

Sua resposta estava correta?_______________________ 

b) Célia, número 13 da chamada, disse que seu número era divisor de 26. Está correto? 

Resposta:____________________________________ 

 

2-Escreva todos os divisores naturais de: 

a) 8 __________________________________                                                                      

b) 11__________________________________                                      

c) 15 ______________________________                                                                  

d) 18  _____________________________

 

3-Marque um ( x ) na resposta correta : “Os números 10 e 15 são:” 

A (   ) divisíveis por 60. 

B (   ) divisíveis por 90. 

C (   ) divisores de 60. 

D (   ) divisores de 100. 

 
 

4-Considere os números: 

 

Desses números, indique na folha aqueles que são: 

a) divisíveis por 2;  

R:______________________ 

b) divisíveis por 5; 

c) divisíveis por 10; 

R:______________________ 

d) divisíveis por 3. 

R ______________________                                            R______________________ 

 

 

 

244 183 1842 1575 1900 640 



 

 

 

1) Ao vermos um prego fixado na parede, ele 

nos da a ideia de: 

a) Plano 

b) Reta  

c) Curva 

d) Ponto 
 
2) Um lápis visto de lado e um caderno visto 

de cima nos dão respectivamente a ideia de: 

a) Plano e ponto 

b) Ponto e curva 

c) Reta e plano 

d) Curva e reta 
 
3) Na figura abaixo, quais são os pontos que 

pertencem a reta s? 

a) Q, A, N 

b) M, A, N 

c) P, A, M 

d) R, A, P 

 
4) Analisando a figura do exercício anterior, 

qual o ponto que pertence as retas s e r ao 

mesmo tempo e qual ponto não pertence a 

nenhuma das retas? 

a) A e R 

b) P e Q 

c) A e N 

d) Q e M 
 
5) Um ângulo que mede 89º é classificado 

como: 

a) Agudo 

b) Reto 

c) Raso 

d) Completo 

 

 

 

 

5) Qual a letra que representa o vértice do 

ângulo HÔI  na figura abaixo? 

a) H 

b) O 

c) I 

d) J 

 

6) Qual o maior ângulo representado na 

figura abaixo? 

a) AÔB 

b) AÔC 

c) AÔD 

d) BÂO 

 
7) As letras que representam os lados do 

ângulo na figura são: 

a) OG e AO 

b) HB e HÁ 

c) FG e HI 

d) OB e OA 

  
8) A medida de um ângulo reto é: 

a) Igual a 90º  

b) Diferente de 90º 

c) Menor que 90º 

d) Maior que 90º 

 
9) Observe o transferidor e assinale a 

alternativa que representa a medida do 

ângulo AÔF. 

a) 140º 

b) 150º  

c) 70º  

d) 90º 

 

GEOMETRIA 6º ANO  -  4º ROTEIRO DE MAIO 

NOME:__________________________________________________________ 6º ANO_____ 

RETOMADA DOS CONTEÚDOS ABORDADOS 
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Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 4º Níveis de organização dos seres vivos. Mês de Maio (Prof. Wiliam B Rocha) 
NOME DO ALUNO_____________________________ 

 
Níveis de organização dos seres vivos  

 
Considerando os níveis de organização dos seres vivos tem-se a seguinte 

sequência, em ordem crescente de complexidade: Célula –> Tecido –> Órgão –> 

Sistema –> Indivíduo –> População –> Comunidade –> Ecossistema. 

 

O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização, que vai desde a menor estrutura 
viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor os níveis de organização 
do nosso corpo? O corpo humano é formado por várias células que desempenham as mais 
variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas 
de “unidades básicas da vida”. Como somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma 
célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características 
semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como 
o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, 
por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células (hemácias e leucócitos) e alguns 
fragmentos de célula (plaquetas), apresentando como função principal o transporte de nutrientes e 
oxigênio para todo o corpo. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização, que vai 
desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor 
os níveis de organização do nosso corpo? O corpo humano é formado por várias células que 
desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, 
podendo ser chamadas de “unidades básicas da vida”. Como somos seres pluricelulares, somos 
formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função 
e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Nosso corpo é formado por 
vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente 
importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células 
(hemácias e leucócitos) e alguns fragmentos de célula (plaquetas), apresentando como função 
principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. O corpo dos seres vivos apresenta 
uma complexa organização, que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas 
interligados. Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo? O corpo 
humano é formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas 
constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas de “unidades básicas 
da vida”. Como somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há 
um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a 
formação de um tecido. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, 
muscular e nervoso, que são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é 
formado pelo plasma, diferentes tipos de células (hemácias e leucócitos) e alguns fragmentos de 
célula (plaquetas), apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para 
todo o corpo. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização, que vai desde a menor 
estrutura viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor os níveis de 
organização do nosso corpo? O corpo humano é formado por várias células que desempenham 
as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser 
chamadas de “unidades básicas da vida”. Como somos seres pluricelulares, somos formados por 
mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com 
características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Nosso corpo é formado por vários 
tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. 
O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células (hemácias e 
leucócitos) e alguns fragmentos de célula (plaquetas), apresentando como função principal o 



transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. O corpo dos seres vivos apresenta uma 
complexa organização, que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. 
Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo? O corpo humano é 
formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor 
parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas de “unidades básicas da vida”. Como somos 
seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células 
realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. 
Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que 
são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, 
diferentes tipos de células (hemácias e leucócitos) e alguns fragmentos de célula (plaquetas), 
apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. 

  

O  tecido sanguíneo apresenta várias células semelhantes que trabalham para, principalmente, 

levar oxigênio e nutrientes para outras células. Os tecidos do corpo organizam-se e formam os 

órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, é formado principalmente por 

tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento de sangue 

aconteça. Vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um 

determinado objetivo formam os sistemas. Imagine novamente o coração. Ele será responsável por 

bombear sangue com nutrientes e oxigênio pelo nosso corpo, entretanto, ele precisa de vasos 

sanguíneos para que isso ocorra. Observe que o coração, os vasos sanguíneos e o sangue estão 

trabalhando em prol de um único objetivo, formando, assim, o sistema cardiovascular. Nosso corpo 

não é formado apenas por um sistema, há o sistema excretor, respiratório, cardiovascular, 

digestório, nervoso, muscular, urinário, reprodutor, esquelético e tegumentar. Todos eles trabalham 

juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas forma o nosso 

corpo, o nosso organismo. Podemos resumir a organização do nosso corpo da seguinte maneira: 

-Diversas células juntas e realizando uma determinada função formam os tecidos. 
-Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam órgãos. 
- Esses órgãos formam sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. 
- Por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o organismo. 
Observe a seguir um pequeno esquema com os níveis de organização do nosso corpo: 

 
O esquema acima demonstra os níveis de organização do nosso corpo 

 

O sistema cardiovascular inclui órgãos que funcionam juntos para atingir o mesmo propósito: levar 
nutrientes e oxigênio para as células 

Para ajudar o seu entendimento assista os vídeos do You Tube nos endereços abaixa: 

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS | ANIMAÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=y8bbCSUc5Yw  

Das células ao organismo- 6º ANO 

https://www.youtube.com/watch?v=czB5B_IUe68  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8bbCSUc5Yw
https://www.youtube.com/watch?v=czB5B_IUe68


Pesquise e responda as questões a seguir: 

01) - Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades 
básicas da matéria: 
a) Átomo        b) Organela        c) Célula        d) População        e) Tecido 
 
02) - As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade 
dos tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Costuma-se dizer que 
essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, uma informação 
incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não 
podemos identificar essas três partes em todos os tipos celulares. 

a) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células 
mortas não apresentam citoplasma. 

b) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células 
vegetais não possuem membrana plasmática, mas, sim, parede celular. 

c) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a 
membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. 

d) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o 
núcleo está presente apenas em células eucariontes. 

e) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o 
citoplasma não é verificado em células adultas. 
 

03) - Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão: 

a) Órgãos são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. 

b) Órgãos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica. 

c) Órgãos são estruturas formadas por dois ou mais tecidos. 

d) Órgãos são as partes básicas da matéria. 

e) Órgãos são as unidades que mantêm todos os organismos vivos. 
 
04) - Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como: 

a) um organismo   b) uma comunidade   c) um ecossistema   d) uma população   e) um sistema 

05) - O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser estudada em 
diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a 
sequência dos níveis de organização do corpo humano: 

a) célula → sistemas → tecidos → órgãos → organismo 

b) célula → tecidos → órgãos → sistemas → organismo 

c) célula → órgãos → tecidos → sistemas → organismo 

d) tecidos → órgãos → sistemas → célula → organismo 

e) tecidos → órgãos → célula → sistemas → organismo 

06) - O corpo humano é formado por uma grande quantidade de órgãos, cada um exercendo uma 
atividade específica. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do maior órgão do corpo 
humano: 

a) Fígado        b) Pele        c) Intestino grosso        d) Intestino delgado        e) Esôfago 

07) - O corpo humano apresenta vários órgãos, os quais estão interligados formando sistemas.  

O esôfago é um órgão que faz parte de qual sistema? 

a) Respiratório        b) Digestório        c) Excretor        d) Endócrino        e) Reprodutor 

 
 



Atividade de História 

 

Nome:     ___________________________________Nº       Série:6º____ 
 
 
 

 TEMA: ANTIGUIDADE ORIENTAL 

 

  

A Antiguidade Oriental refere-se às primeiras civilizações agrícolas e mercantis 

da época, que compreendem, entre outros, os povos mesopotâmicos, os 

egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e os chineses.  

 

Hebreus  

 

Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. Antepassados do povo 

judeu, os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo 

monoteísmo (crença em um único deus). A fonte principal de sua história é a 

Bíblia.  

Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu 

de Deus a missão de migrar para Canaã, atual Palestina, onde hoje está o 

Estado de Israel.  

Aproximadamente em 1700 a C os hebreus foram para o Egito, onde viveram 

em 300 e 400 anos, e acabaram transformados em escravos. Sob a liderança 

de Moisés, voltam a Canaã. Na história judaica, esse retorno é chamado de 

êxodo e aconteceu entre 1300 e 1250 a.C.  

 

 

 
 

 

Em 70 d.C., a Palestina era uma província do Império Romano; após muitas 

rebeliões foram expulsos da Palestina e dispersos pelo mundo, acontecimento 

conhecido como diáspora.  



Praticavam a agricultura, o pastoreio, o artesanato e o comércio. Divididos em 

tribos dirigidas pelos chefes de família (patriarcas), que acumulam as funções 

de sacerdote, juiz e chefe militar. 

Os hebreus eram monoteístas. A religião judaica é chamada de judaísmo, e foi 

usada de base para o islamismo e cristianismo.  

Os judeus comemoram a Páscoa (festejam a saída dos hebreus do cativeiro no 

Egito), o Pentecostes e os Tabernáculos.  

 

 

 

Sobre os hebreus responda:  

a) Eram monoteístas, o que isto significa?  

 

b) Qual o livro mais lido do mundo, onde encontramos a história dos 

hebreus?  

 

c) Qual festa dos judeus nós também comemoramos? 

 

 

 

 

Fonte:  

https://www.sohistoria.com.br/ef2/hebreus/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. M. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT 

6° ANO – GEOGRAFIA – 4º ROTEIRO DE ATIVIDADES 

NOME:____________________________________________ 

O RELEVO TERRESTRE 

Existem vários tipos de terrenos. Alguns mais elevados, outros mais planos. A 
esse conjunto de formas variadas da superfície do planeta Terra, dá-se o nome 
de relevo. 

Agentes internos e externos, formam e transformam o relevo terrestre. 

 

DINÂMICA INTERNA DA TERRA 

As forças internas da Terra existem 
desde a formação do planeta. 
Estudos geológicos demonstram 
que o planeta Terra apresenta três 
grandes subdivisões internas: a 
crosta, o manto e o núcleo.   

Essas camadas são diferentes por 
causa da sua profundidade, 
composição e temperatura. 

 

  A crosta é a camada mais externa, composta por rochas e minerais. Possui 
espessura média de 40 Km aproximadamente e sua temperatura está entre 
800ºC e 1000°C.  

O manto localiza-se entre a crosta e o núcleo. Sua espessura aproximada é de 
2800 km e a temperatura chega a 2000°C. O manto possui uma composição 
pastosa chamado magma. 

O núcleo é a região central da Terra. É composta em sua maioria por ferro e 
níquel. O núcleo é dividido em:  

Núcleo externo: é composto de uma camada mais fluida, com cerca de 2200 
km de espessura e temperatura em torno de 3000° C. 

Núcleo interno: É a parte sólida do núcleo, com aproximadamente 1300 Km 
de espessura e pode atingir 6000° C. 

 

VULCÕES E TERREMOTOS 

Os vulcões e terremotos são fenômenos naturais que ocorrem pelas forças 
originadas no interior do planeta, que atuam e modelam o relevo terrestre. Para 
se entender os vulcões e terremotos, é necessário compreender que a litosfera 
não possui uma camada rochosa única. Ela é dividida em grandes partes, 
chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas. Essas placas deslizam 



lentamente sobre o manto terrestre. Quando essas placas se chocam, ocorrem 
tremores de terra. 

    

Comparando os dois mapas acima, percebemos que as porções da Terra onde 
e há maior frequência de terremotos e vulcanismos são aquelas onde as placas 
tectônicas se encontram. 

VULCANISMO 

A atividade vulcânica ocorre 
quando forças provenientes do 
manto forçam a saída do magma 
para a superfície, em forma de 
lava. Muitas vezes, o vulcanismo 
está associado a terremotos, pois o 
magma ao ser expelido, provoca 
tremores. 

Quando a atividade vulcânica 
ocorre a partir de profundas rachaduras na crosta, a lava é expelida em forma 
de derrames. 

No Brasil, há cerca de 180 milhões de anos, não há ocorrência de terremotos.  

 

TERREMOTOS 

Os abalos sísmicos, conhecidos por terremotos, são vibrações ou tremores da 
crosta terrestre causados pela liberação de energia proveniente de 
movimentação das placas tectônicas, ou por atividades vulcânicas. 

Anualmente, ocorrem cerca de um milhão de terremotos no planeta, porém, 
uma pequena quantidade deles é sentida pelas pessoas. Apenas os 
sismógrafos (equipamento especiais para medir intensidade dos abalos), 
conseguem registrar. Os terremotos de grande intensidade são sentidos pelas 
pessoas e provocam modificações no relevo e nas paisagens, muitos destroem 
civilizações inteiras. 

DOBRAMENTOS E FALHAMENTOS 



As forças originadas no interior da Terra provocam movimentos que podem 
causar dobras ou fraturas nas estruturas rochosas do relevo terrestre, de forma 
bem lenta. 

As falhas ocorrem quando rochas rígidas da 
crosta terrestre se rompem em razão da forte 
pressão provocada por forças no interior da 
Terra. 

Com o rompimento, as rochas podem se 
deslocar deslizando umas sobre outras, ou 
afastando-se uma das outras, formando 
fraturas ou rachaduras.  

As dobras são originadas por fortes pressões 
horizontais. Rochas menos resistentes e mais 
elásticas, quando pressionadas, se dobram 
em vez de quebrar, dando origem à pequenas 

extensões ou grandes cadeias de montanhas como o Himalaia.  

    

ATIVIDADE:  

De que maneira uma erupção vulcânica pode transformar a paisagem? 

1)Quais são as três subdivisões internas do planeta? 

2)Das três camadas, qual é a mais profunda e com mais alta temperatura? 

3)Explique como estão organizadas as camadas da litosfera? 

4)Em quais locais ocorrem maior incidência de terremotos? Em qual continente 
há maior incidência? 

5)Erupções vulcânicas e terremotos costumam estar associados? Explique: 

6)Como ocorrem os terremotos? Como eles podem ser detectados? 

7) As rochas menos resistentes tendem a se deformar. Qual o nome dessa 
deformação? 

8) De que maneira uma erupção vulcânica pode transformar a paisagem? 

9)INDICAÇÃO DE FILME SOBRE VULCANISMOS: POMPEIA 

INDICAÇÃO DE FILME SOBRE TERREMOTO: “A FALHA DE SAN ANDREAS” 

 

 

DISQUE100 – DENÚNCIA DE ABUSO E 
EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE. VOCÊ FICA NO 
ANONIMATO.” 

 



LINGUA INGLESA 
( 4º Roteiro mês de maio 1º e 2º aula) 

 
Nome ________________________________ série ________ 
 
Questão 1 – Assinale a alternativa correta de acordo com a tirinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  (     ) Maggy está doente e sua mãe está preocupada em distraí-la.  
b)  (     )Maggy pede para sua mãe ajudá-la a ler um livro. 
c)  (     ) Maggy quer que sua mãe leia um livro de receitas.  
d)  (     ) Maggy quer que sua mãe leia outra estória.  
e)  (     )Maggy está cansada e quer que sua mãe leia uma história. 
 
Questão 2 – Agora nós vamos conhecer algumas preposições de lugar.  
 
In- em, no, na, indicando (está dentro de/em). 

✓ My pen is in my pencil case. 
        Minha caneta está dentro do estojo. 
 

✓ The police is in the bank. 
        A polícia está dentro do banco. 
 
 On - No, na, indicando a superfície de alguma coisa. 

✓ The cat is on the sofa. 
       O gato está no sofá. 
 

✓ There is a notebook on the desk. 
        Há um caderno na (sobre a mesa) mesa. 
 
Under – debaixo de/ embaixo de  

✓ My cat loves to hide under the bed. – Meu gato adora se 
esconder debaixo da cama.  

✓ The invitation is under this book. – O convite está embaixo deste livro. 
 
Questão 3 – Vamos treinar as preposições in,on, under. 
 
a) 

      There is a Key ____________ the table. 
 



 
b)    There is a ball ____________ the box. 
 
 
 
 
 
c)  
    The mouse is __________ the box. 
 
 
 
Questão 4 - Observe as imagens abaixo e assinale a opção correta: 
 
 
a)    a ) in 
 
    b) on 
 
    c) under 

 
b)     a) in 
 
    b) on 
 
    c) under 
 
 
c)     a) in 
 
    b) on 
 
    c) under 
 
 
 
d)     a) in 
 
    b) on 
 
    c) under 



4º Roteiro Maio – Ed. Física – Prof Cintia 

Nome : __________________________________________________________6º ano 

 
REGRAS GERAIS DO HANDEBOL 

 
Vamos recordar: 
 
Gol 
Para que seja validado o gol, a bola precisa passar completamente pela linha da 
grande meta. O único jogador que pode estar dentro da área é o goleiro. Os 
adversários somente podem adentrar pelo ar, mas, antes de encostar os pés no chão, 
a bola deve ser arremessada ao gol. Ou seja, não é permitido encostar os pés dentro 
da área com a bola em mãos. 
Ação do Goleiro 

A bola não pode ser recuada para o goleiro se ele estiver dentro da área. Caso essa 
ação ocorra, a penalidade é um arremesso a uma distância de 7 m. Apesar disso, o 
arqueiro — também conhecido como goleiro — pode atuar como um jogador de linha. 
Nesse caso, ele precisa passar a bola para um colega do time e sair da área sem 
estar com ela em mãos para participar do jogo. Se ele sair da área com a bola em 
mãos, a penalidade é um tiro livre a uma distância de 9 m. 
Faltas e penalidades 
As faltas são cobradas no local em que elas ocorrem, exceto quando forem próximas à 
área do goleiro, em que é necessário cobrar na linha de tiro livre. A distância entre o 
local da falta e a barreira adversária deve ser de 3 m. 
Para tornar o jogo mais dinâmico, ela pode ser cobrada sem que necessariamente o 
árbitro apite nem meça a distância da barreira. 

 
Advertência (cartão amarelo) 
O cartão amarelo é a punição mais leve e serve como uma primeira advertência ao 
atleta. 
Exclusão 

A segunda ação que o juiz pode usar é a punição de dois minutos. Ela é utilizada 
quando a equipe faz uma substituição ou entrada irregular, quando comete repetidas 
infrações contra o adversário ou quando realiza uma conduta antidesportiva 
repetidamente. 
A ação de exclusão é mostrada pelo juiz quando ele levanta um braço verticalmente e 
mantém o dedo médio e o indicador estendidos. Os atletas que forem excluídos por 
três vezes em uma mesma partida, serão automaticamente desqualificados. 
Desqualificação (cartão vermelho) 

Quando um jogador recebe um cartão vermelho, ele é desqualificado da partida, ou 
seja, ele é expulso. Nesse caso, o atleta deve se retirar de quadra e não pode ficar no 
banco de reservas. 

http://blog.unisportbrasil.com.br/preparador-de-goleiros-conheca-os-principais-desafios-enfrentados/


A equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos e, após esse período, outro 
atleta — que não o expulso — pode entrar em quadra. A desqualificação ocorre após 
a terceira exclusão de um mesmo atleta, ou quando algum jogador comete uma 
conduta antidesportiva considerada grave. 
Arbitragem 
O jogo é coordenado por uma equipe formada por dois árbitros, um cronometrista e 
um secretário. Os dois juízes trabalham em conjunto e têm a mesma responsabilidade 
de controlar a partida e marcar as faltas e todas as infrações. Normalmente um deles 
se posiciona na linha de meio-campo e o outro em uma das linhas de fundo da quadra. 
O secretário tem uma função mais administrativa. Ele fica sentado à mesa de 
arbitragem e deve realizar todos os registros estatísticos do jogo, como o número de 
gols marcados, o jogador responsável por eles e pelas faltas, o número de cartões 
amarelos e vermelhos, o número de dois minutos etc. 
Por fim, o cronometrista é o responsável por controlar o tempo de jogo. Ele deve estar 
atento ao comando dos juízes para parar o relógio. É dele também a função de marcar 
os dois minutos e permitir a volta dos atletas à partida. 
 

Vamos responder: 

1 – O goleiro de handebol pode atuar fora da área de gol? Explique. 

 

 

 

 

 

2 – Como é composta a arbitragem do handebol e qual a função de cada integrante? 

 

 

 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

4º Roteiro de Maio – Arte – 2º bimestre 2021 

A Sambada 

     Folguedos são manifestações tradicionais da cultura popular. Entre eles, podemos citar o 

maracatu, que envolve ritmo, dança e história. O ritmo nasceu em Pernambuco, estado da região 

Nordeste do Brasil, e vem se transformando ao longo de quase 400 anos. 

     Há variações em ritmo e movimento dançados nos festejos de maracatu. Como se dança o 

maracatu? É simples! É só começar uma sambada! 

     A sambada, segundo a Nação Piaba de Ouro, tradicional grupo de maracatu do Recife, ocorre 

quando se dançam os passos do maracatu com força, raça e gingado. Os passos dessa dança são 

uma mistura de passos de muitos outros estilos (capoeira, frevo, cavalo-marinho, caboclinho, entre 

outros). 

     São a mistura da força das tradições afrodescendente, indígena e portuguesa. Uma dança para 

brincar feita para os folgazões (brincantes). Para ser brincante no maracatu é preciso somente ouvir 

a música e deixar que o ritmo envolva você. 

 

Atividades 

1 – O ritmo maracatu nasceu em qual região do Brasil? 

A- (   ) Sudeste 

B- (   ) Nordeste 

C- (   ) Centro-oeste 

D- (   ) Sul 

 

2 – Complete a palavra que falta na frase:  

     A sambada, segundo a ___________________, tradicional grupo de maracatu do Recife, ocorre 

quando se dançam os passos do maracatu com toda força, raça e gingado. 

 

3 – De quais outros estilos são a mistura de passos na dança maracatu? 

Resposta: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


