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https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 

SUBSTANTIVOS, PALAVRAS QUE DÃO NOMES... 

 
São substantivos as palavras que dão nomes a: pessoas (Paula, José, Marcos); profissões 

(professora, advogado, médico); animais (gato, macaco, elefante); lugares (colégio, São Paulo, 
Rondônia); seres reais (casa, planta, flores); seres imaginários (fantasma, saci, fada); coisas inanimadas 
(pedra, mesa, cadeira) e palavras que expressam: sentimentos (ciúme, inveja, felicidade); estados de 
espírito (arrependimento, remorsos) e ações (rompimento, compreensão). 
 

SUBSTANTIVOS COMUNS: designam seres da mesma espécie. São escritos com letras minúsculas. 

Exemplos: 

A menina só tem dez anos. 

O gato fugiu e ninguém viu. 

 

SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS: designam um indivíduo particular, específico. São escritos com letras 

maiúsculas. 

Exemplos: 

Eu moro no município de Cacoal. 

Pedro é um garoto muito esperto.                                  

 EXERCÍCIOS 

1- Complete as frases. 

a) Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de....................................brasileiros. 

b) Brasília, Belo Horizonte, Cacoal e Pimenta Bueno são nomes de....................................... 

c) Mônica, Eduardo, José Ricardo, Maurício e Ana são nomes de......................................... 

d) Calculadora, celular, relógio, máquina fotográfica, caneta e lápis são nomes de......................... 

 

2. Reescreva, no quadro a seguir, os nomes citados no exercício 5, separando-os conforme sua 
classificação. 
 

Substantivos próprios Substantivos comuns 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3- Leia a parlenda abaixo: 

 Quem foi a Cotia  

Perdeu a tia 

 Quem foi para Pirapora 
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 Perdeu a hora 

 Quem foi pra Portugal 

 Perdeu o lugar 

 Quem foi à roça 

 Perdeu a carroça 

 Rico trigo 

 Um dois três 

 Lá vou eu! 

                                                                               Ricardo Azevedo 

 a) Retire os substantivos comuns do texto.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
b) Quantos substantivos próprios contêm no texto. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 4– Reescreva as frases abaixo substituindo a expressão destacada por um substantivo próprio. 

 
Exemplo: O gato arranhou o sofá. 
                 Mimi arranhou o sofá.    
 
a)   Nossa cidade é maravilhosa. 
 
b)   O cachorro roeu o osso. 

 
c)   A menina é tão perfumada! 
 
d)   O prefeito deu aumento salarial aos funcionários. 

 
   
      4 -Complete as frases com um substantivo próprio. 
 
      
      a)_________ é uma cidade bonita. 
 
 
     b)__________ é uma menina alegre. 

 
  
c)_____________ quer ser professora. 

 
 
d) ___________ e __________ estudam nesta 
escola. 

 
 e) Moro no ____________, um país bonito. 
 
 
  f) Onde está _________? Preciso falar com 
ele. 
 
   
  g) Esse é o____________, meu cachorro. 
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5 – Recorte de revistas cinco substantivos próprios e cinco substantivos comuns e cole-os 

abaixo: 
 

 
 

  

 

 

 

LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
                                                              Bom exemplo 

 Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia 

                                        Elaine Resende – Portal Uai, 14/04/08 

     Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios filhos 

e um sobrinho em Santa Luzia, na Grande BH. No fim da noite desse domingo, as três crianças – uma 

de nove e duas de 12 anos – chegaram em casa, no bairro Duquesa, com duas bicicletas levadas de 

uma chácara. A dona de casa Maria das Graças Rodrigues Hebert, de 36 anos, estranhou a atitude dos 

garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Como os meninos se recusavam a dizer 

a verdade, ela acionou a Polícia Militar para relatar o delito.  

      Com a chegada dos militares, as três crianças recuaram e confessaram que haviam furtado as 

bicicletas. Os meninos indicaram localização do sítio, no bairro Palmital, para onde os dois policiais do 

35º Batalhão se dirigiram. A dona do imóvel não sabia do roubo e achou estranha a movimentação de 

pessoas no quintal de sua casa, durante a madrugada. O sargento Daniel Marques disse que ela não 

queria abrir a porta, acreditando se tratar de um assalto. “Falei que era policial militar e iluminei minha 

farda com uma lanterna. Ainda assim, ela ficou insegura. Pedi então para ela acender a luz da varanda 

porque o lugar à noite é um breu”, contou. 

      No entanto, o caseiro da chácara chegou neste momento e começou a atirar, também acreditando 

se tratar de uma ação de marginais. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Um cão da raça 

rottweiler avançou no policial por duas vezes, sendo necessário atirar contra o animal. O cachorro ficou 

ferido na pata. O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santa Luzia. 

O caseiro João Batista Soares, de 36 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas. 

Para o sargento Daniel Marques, atitudes com a da mãe são louváveis e servem como exemplo. “Não é 
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todo dia que tem alguém disposto a dar uma lição nos filhos dessa forma. Mas essa é uma maneira de 

evitar que as crianças se tornem marginais”, comentou. 

                           (Fonte: www.uai.com.br, acesso em 14/04/08). 

 Assinale a alternativa adequada de acordo com o texto jornalístico acima: 

 1) A notícia ser intitulada “Bom Exemplo”, deve-se ao fato de que: a) Uma bicicleta foi furtada 

misteriosamente. 

 b) Uma mãe acionou a polícia, diante do fato dos seus dois filhos e um sobrinho se recusarem a dar 

explicações a origem de duas bicicletas que não lhe pertenciam. 

 c) Um fato corriqueiro ocorrido numa pequena cidadezinha do interior. 

 d) As crianças envolvidas na notícia, não sabiam do perigo que estavam correndo com as bicicletas. 

 

 2) Na frase “(…) atitudes como a da mãe são louváveis (…)”, a palavra destacada poderia ser 

substituída por: 

 a) tranquilas 

 b) elogiáveis 

 c) desinteressantes 

 d) desprezíveis 

 

3) O emprego do sinal de aspas no texto serve para: 

a) Sinalizar falas do entrevistado. 

b) Para finalizar uma pergunta.  

c) Dar pausa em um pensamento do entrevistado.  

d) Iniciar uma pergunta. 

 

4) Identifique as personagens que se referem aos termos destacados: 

 a) “[…] começou a questioná-los sobre a origem dos objetos.”.  

__________________________________________________________________________________ 

 b) “Como os meninos se recusavam a dizer a verdade, ela acionou a Polícia Militar para relatar o delito.” 

__________________________________________________________________________________ 

 c) “[…] para onde os dois policiais do 35º Batalhão se dirigiram.” 

__________________________________________________________________________________ 

d) “[…] sendo necessário atirar contra o animal. ” 

__________________________________________________________________________________ 
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5) Qual é o objetivo do texto lido? 

 a) informar 

 b) criticar 

 c) persuadir 

 d) ironizar 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
 

De acordo com o que já foi visto anteriormente, responda: 

 

 
 

1) O tempo cronológico pode ser dividido de diversas formas, como meses, anos, séculos e milênios. 

Analise os fatos históricos abaixo e cite a qual século ele pertence:  

 

a) Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, em 1969, no século ________  

b) Pedro Alvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, no século ________  

c) Bárbaros invadiram e derrubaram o Império Romano do Ocidente em 476, no século ________  

d) As Torres Gêmeas sofreram um ataque terrorista em 2001, no século ________  

e) A Primeira Guerra Mundial abalou o mundo e começou em 1914, no século ________  

f) A Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, em 1888, no século ________ 
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2) Utilizando a tabela acima, descubra a que séculos pertencem os anos seguintes: 

a) 1996_________     b) 1800_________ 

c) 1000_______     d) 716________ 

e) 330 a.C__________    f) 2000________ 

g) 1500_________     h) 23 a.C_________ 

 

3) Leitura e análise do texto:  

 

Calendário indígena 

 

Janeiro, mês de milho. Julho, mês de periquito. 

Fevereiro, mês de abóbora. Agosto, mês de tracajá. 

Março, mês de batata. Setembro, mês de “Kuarup”. 

Abril, mês de curso [d’água]. Outubro, mês de pequi. 

Maio, mês de banana. Novembro, mês da chuva. 

Junho, mês de timbó. Dezembro, mês de melancia. 

Tawala Trumai. Geografia indígena: Parque indígena do Xingu. São Paulo/Brasília: 

ISA/MEC/PNUD, 1996. p. 53 

 

A partir da leitura do poema, escreva no espaço a seguir os elementos utilizados por esse grupo indígena 

para a marcação do tempo:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Assinale F para as afirmações falsas e V para as verdadeiras: 

a) Fonte histórica é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados. (    ) 

b) Os historiadores acreditam em verdades absolutas, pois pesquisas e estudos buscam fornecer uma 

versão única e definitiva de um acontecimento. (     ) 

c) Escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, etc., são considerados 

fontes históricas. (     ) 

d) A arqueologia é a única área do conhecimento que pode ajudar o historiado. (     ) 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
(EF06GE08A). Reconhecer a importância da Cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar 

em diferentes escalas espaciais as representações locais, regionais e globais do espaço geográfico. 

Objetivo do Conhecimento: Mapas e imagens de satélites. 

Definição 
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 A Geografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre e a distribuição 

espacial de fenômenos significativos na paisagem. Também estuda a relação recíproca entre o homem 

e o meio ambiente (Geografia Humana). Para alguns a Geografia também pode ser uma prática humana 

de conhecer onde se vive para compreender e planejar o espaço onde se vive. Um dos temas centrais 

da Geografia é a relação homem-natureza. A natureza é entendida aqui como as forças que geraram ou 

contribuem para moldar o espaço geográfico, isso é, a dinâmica e interações que existem entre a 

atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. O homem é entendido como um organismo capaz de modificar 

consideravelmente as forças da natureza através da tecnologia. O profissional que estuda a Geografia é 

chamado de geógrafo.  

MAPA 

Um mapa é a representação gráfica (geralmente sobre uma superfície plana) de toda ou de uma 

região da Terra, ou de algo que ocorre sobre ela, mostrando o tamanho relativo e a posição das feições 

em uma determinada escala ou projeção. 

IMPORTÂNCIA 

Os mapas ou as cartas são importantes instrumentos para o estudo geográfico, pois permitem o 

conhecimento e o domínio sobre determinado território. 

CARTOGRAFICA 

A arte e a técnica aplicada na confecção de mapas é objetivo de uma Ciência: a Cartografia, mas 

para que os mapas sejam úteis, é preciso que sigam algumas regras – chamadas convenções 

cartográficas, essas convenções são chamadas linguagem cartográfica, ou seja, a linguagem dos 

mapas. 

HISTÓRIA 

A ideia de fazer mapas é muito antiga, já existem a milhares de anos, antes mesmo da invenção 

do papel. Civilizações antigas gravavam em barro ou argila os aspectos do espaço que queriam 

representar de forma bastante simples. Os mapas procuram representar da melhor maneira fatos e 

aspectos que compõem o espaço geográfico. 

ELEMENTOS DO MAPA 

Os mapas possuem partes ou elementos que auxiliam em sua leitura e compreensão. Esses 

elementos são: 

 TÍTULO: o título já destaca o tipo de mapa com o qual lidando e de onde é, exemplo Mapa Político 
do Brasil, como está explícito no título, é um mapa político. 

 ESCALA: mostra a relação entre o que está representado no mapa e o seu tamanho real, podendo 
ser numérica ou gráfica. 

 SÍMBOLOS: ou convenções cartográficas, também denominadas de LEGENDA, é o elemento 
que indica o significado dos símbolos e cores usados no mapa. 

 A ORIENTAÇÃO: é representada pela rosa-dos-ventos. Esse símbolo indica as direções cardeais 
em uma representação. 

 A FONTE DE INFORMAÇÃO: apresenta a origem das informações representadas. 
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Figura 1 Mapa Político do Brasil 

 

Figura 2 Mapa Mundi Físico 

 

 Mapa Político, visto na figura 1 mostra a divisão política, isto é, um pais dividido em estados, com 
suas respectivas capitais; pode ser também o mundo dividido em países (mapa mundi-político); 
um estado dividido em municípios. Podem ainda mostrar o Brasil ou qualquer outro país dividido 
em regiões. 

 Mapas temáticos: também merecem destaque, pois são mapas que representam elementos 
específicos (temas) do espaço geográfico, por exemplo, mapa das reservas minerais, 
características do solo, aspectos econômicos etc. 

 Mapas físicos: mostram aspectos da natureza, como a variação de altitude como visto na figura 
2, as divisões do relevo, as redes hidrográficas, os tipos de climas, de vegetação, solos e estrutura 
geológica. 

 MAPAS ECONÔMICOS: mostram a distribuição do espaço de aspectos como: produção 
industrial, atividades agrícolas, serviços, redes de cidades, rodovias, ferrovias, portos, num 
determinado território, estado, país ou no mundo. 

 MAPAS DEMOGRÁFICOS: mostram a distribuição da população numa determinada área, como 
a distribuição da população do território brasileiro. Mas poderia ser população do mundo, de outro 
pais, de um estado, de uma região, etc. 

 

CONFECÇÃO DE MAPAS 

Este trabalho é objeto e uma ciência, a Cartografia, que para desenhar mapas depende de um 

sistema de localização com longitudes e latitudes, uma escala, uma projeção e símbolos ou legenda. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-nDEkB7u4jGw/TxdWm9hxCwI/AAAAAAAAATs/dHhUdBmr-30/s1600/FIGURA+2.png
http://2.bp.blogspot.com/-j7LvEicdVwU/TxdXs72KE9I/AAAAAAAAAT8/RizPj5NZPlc/s1600/PROJE%C3%87%C3%83O.png
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As projeções cartograficas são maneiras de representar a Terra, que é esférica (não uma esfera 

perfeita), em um plano isso é muito dificil e naõ existe mapas que apresentam um nível de precisão igual 

ao da realidade, ou seja, todos os mapas apresentam distorções na forma ou na área do objeto 

cartografico. Se você observar um mapa = mundi comum, que em geral usa a projeção Mercator, verá a 

Groelândia é representada quesae do mesmo tamanho do Brasil ou da Australia o que não condiz com 

a realidade. Existem muitas projeções diferentes; a mais utilizada no mundoé a projeção universal 

transversa de Mercator. Atualmente, com avanço da ciência, grande parte do material necessário ao 

cartógrafo é obtido por sensoreamento remoto, imagens fornecidas por satélites ou aerofotometria. 

MAPA E DOMÍNIO: 

 Assim os países que dominam a tecnologia, que possuem satélites artificiais, têm condições de 
conhecer melhor o espaço terrestre. Esse conhecimento lhes dá condição de domínio e controle 
do espaço de uma região ou mundo. Os dados fornecido pelos satélites artificíais são mapeados, 
ou seja, transformados em mapas. Dessa foma, o mapa torna-se um instrumento, utilizado pelos 

países mais ricos para dominar e controlar o epaço mundial ou regional. 

Responda as questões propostas. 

1) Encontre no texto um definição para mapa. 
2) Qual a importância dos mapas cartas? 
3) A arte e a ciência de confeccionar mapas é objeto de qual ciência? 
4) Mas para que os mapas sejam úties são necessárias algumas regras, que regras são essas? 
5) Quais os principais elementos que um mapa deve apresentar: 
6) Qual a finalidade da escala em um mapa? 
7) Liste os principais tipos de mapas que podemos encontrar. 
8) Atualmente recursos tecnologicos disponíveis, que fornecem informações para confeccção de 

mapas pelos cartógrafos? 
9) Que tipo de mapa permite verificar se a populaçao brasileira está concentrada mais próximo ao 

litoral ou no interior? 
10) Se uma industria produtora de sal pretendesse se instalar no Brasil, qual o tipo de mapa ela usaria 

para definir sua localização: Em quais estados ela poderia se instalar? 

REFERÊNCIA: CURRICULO PAULISTA/ MATERIAIS DISPONÍVEIS NA EFAPE 

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser tiradas via whatsapp ou via meet no encontro já datado via 

whatsapp. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 

Teia alimentar 

A teia alimentar pode ser definida como a interação existente entre várias cadeias alimentares 
diferentes de um determinado ecossistema. As cadeias alimentares, também chamadas de cadeias tróficas, 
podem ser definidas como uma sequência linear de organismos em que um serve de alimento para o outro. 
Entretanto, um organismo não está presente em apenas uma cadeia alimentar, pois, em um ecossistema, as várias 
cadeias existentes conectam-se. As cadeias alimentares conectadas em determinado ecossistema são chamadas 
de TEIA ALIMENTAR. Na teia alimentar, assim como na cadeia alimentar, podemos agrupar os organismos em 
diferentes níveis tróficos, ou seja, podemos agrupar os seres que possuem os hábitos alimentares semelhantes. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-alimentar.htm
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Lembrando: Os organismos podem ser classificados em: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exemplo de TEIA ALIMENTAR aquática (1) e terrestre (2), lembrando que o sentido da seta sempre indica 
quem está servindo de comida para quem. 

 

 

→Produtores: São os seres autótrofos, ou seja, que são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles 

representam sempre o primeiro nível trófico de uma cadeia ou teia alimentar. Nesse grupo, temos as 

plantas, algas e algumas bactérias. 

→ Consumidores: São organismos heterotróficos que se alimentam de outros seres vivos. Um animal 

herbívoro que se alimenta de um produtor é um exemplo de consumidor, assim como o animal que se 

alimenta desse herbívoro. 

Os consumidores podem ser classificados em primários, secundários, terciários e assim 

sucessivamente. Os primários são aqueles que se alimentam dos produtores; os secundários são aqueles que 

se alimentam dos primários; os terciários são aqueles que se alimentam dos secundários e assim por diante. 

Em uma teia alimentar, diferentemente da cadeia 

alimentar, que se apresenta linear, um mesmo organismo 

pode ocupar diferentes níveis tróficos. No esquema ao lado, 

por exemplo, a cobra pode ser consumidora secundária ou 

terciária. Quando ela se alimenta do coelho, que é um 

consumidor primário porque se alimentou das folhas, ela é 

classificada como consumidora secundária; mas quando ela 

se alimenta do sapo, exerce um papel de consumidora 

terciária no ecossistema, pois o sapo alimentou-se de 

insetos, que são consumidores primários. A teia alimentar 

representa mais fielmente um ecossistema, pois 

demonstra as redes formadas por diferentes cadeias de 

maneira simultânea. Quando analisamos apenas uma 

cadeia alimentar, estamos verificando apenas uma 

porção das diversas interações alimentares existentes. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
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TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS: A ORDEM DOS SINAIS E DAS OPERAÇÕES 

Expressões numéricas são combinações entre números, sinais gráficos e operações básicas, cuja 

resolução deve seguir uma ordem específica. A maioria das expressões numéricas conta com várias 

operações e diferentes sinais gráficos. Por isso, é muito importante ficar atento ao que tem prioridade 

nas resoluções. 

Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? 

As expressões numéricas pertencem a matemática básica, mas são extremamente 

importantes para todos os assuntos da matemática do ensino médio. Elas são formadas por uma série 

de números e operações entre eles que também podem envolver alguns sinais gráficos, tais como os 

famosos parênteses, colchetes e chaves. Quem conhece a ordem apropriada para resolução destas 

expressões não se engana na hora de resolver as questões do ENEM e dos vestibulares. Por isso, 

nós vamos estudá-la aqui no texto, e iremos resolver uma série de exercícios também, para que não 

restem mais dúvidas sobre o assunto! 

Beleza, pessoal? Estão com lápis e papel na mão? Então não deixem de anotar tudo o que vamos 

estudar a partir de agora. Venham comigo! 

  

1. COMO RESOLVER UMA EXPRESSÃO NUMÉRICA? 

 

Vamos começar nosso estudo conhecendo um exemplo da figura que abrilhantará o texto de hoje: 

com vocês, uma expressão numérica! 

[√100 – (24– 8) · 2 – 24] ÷ (22– 3 + 2) = 

Vocês já imaginaram o tamanho da bagunça que aconteceria se cada pessoa pudesse resolver 

uma expressão como essa do jeito que bem entendesse? Com toda a certeza, teríamos uma série de 

resultados diferentes para o caso. Por isso, foi estabelecida uma ordem para resolução das expressões 

numéricas, tanto em relação as operações de radiciação, potenciação, multiplicação, divisão, adição e 



14 
 

subtração que podem estar envolvidas, quanto em relação aos sinais gráficos, tais como parênteses, 

colchetes e chaves, que podem ser utilizados. 

Vamos ver juntos como proceder em cada caso? É só seguir comigo! 

 1.1 Quanto a prioridade dos sinais gráficos: 1º Parênteses ( ), 2º Colchetes [ ], 3º Chaves { } 

 

Resolver uma expressão numérica significa encontrar um único valor numérico que seja 

equivalente a toda essa expressão. Por isso, mesmo que uma certa expressão numérica seja repleta de 

parênteses, colchetes e chaves, uma hora ou outra, todos esses sinais gráficos precisam ser eliminados. 

Mas como isso acontece? Primeiramente, todas as operações que estão no interior dos 

parênteses devem ser resolvidas, gerando como resultado um único número. Neste momento, os 

parênteses deixam de aparecer na expressão. Em seguida, as operações que estão no interior dos 

colchetes são efetuadas, gerando novamente um único número. Aí os colchetes são removidos da 

expressão, restando apenas as operações que estão no interior das chaves. Quando estas são 

resolvidas, mais uma vez, chegamos a um único número, e as chaves finalmente podem ser eliminadas. 

Vamos resolver alguns exemplos simples, apenas com operações de adição e subtração, a fim 

de que vocês entendam como funciona a ordem de eliminação dos sinais gráficos que acabamos de 

estudar. 

 

Fácil, não é?! Em seguida, temos mais um exemplo: 
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Certo, pessoal? Agora que vocês já sabem como funciona a ordem dos sinais gráficos nas 

expressões numéricas, vamos a conhecer a prioridade em relação as operações envolvidas nessas 

expressões. Acompanhem comigo! 

 1.2 Quanto a prioridade das operações: 1º Potências ou Raízes, 2º Multiplicações ou Divisões, 

3º Adições ou Subtrações 

 

[√100 – (24– 8) · 2 – 24] ÷ (22– 3 + 2) 

Como pode ser visto na expressão acima, dentro dos sinais gráficos que acabamos de estudar, 

existe uma série de operações a serem realizadas. E para resolvê-las de forma correta, também é 

necessário seguir uma ordem. Primeiro resolvemos potências ou raízes, depois passamos para 

as multiplicações ou divisões, e só no fim nos preocupamos com as adições ou subtrações. 

 

 

 

Então, pessoal, a conjunção coordenativa 

“ou” está indicando que dentre potências e 

raízes, multiplicações e divisões e adições e 

subtrações, não importa qual delas é realizada 

primeiro. Deparando-se com as duas em uma 

expressão numérica, vocês podem optar por 

resolver aquela que acharem mais conveniente. 

Geralmente, os sinais gráficos irão conduzir a 

ordem das resoluções nesses casos. 
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Entendido? Então, vamos a alguns exemplos: 

 

Vejam que é muito importante prestar bastante atenção nas operações e nos sinais gráficos de 

cada expressão que resolvemos. Às vezes, em meio a expressões grandes, podemos nos perder no 

meio de tantos termos, e se não seguirmos a ordem dos sinais gráficos ou não resolvermos as operações 

de acordo com a prioridade dada a cada uma delas, iremos obter um resultado totalmente diferente do 

real. Vamos a mais um exemplo para vocês testarem se estão seguindo a ordem direitinho! 

 

 

 

 

Tranquilo, não é, pessoal? Quem 

acompanhar comigo mais alguns exemplos 

resolvidos, vai aprender uma forma de agilizar a 

resolução de algumas expressões numéricas. 

Vamos lá! 

 2. EXPRESSÕES NUMÉRICAS RESOLVIDAS 

 

Na resolução do último exemplo do item 

anterior, algumas potências que não estavam 

entre os parênteses foram resolvidas ainda no 

primeiro passo. Isso aconteceu porque 

dependendo do caso, podemos ir “adiantando” 

algumas operações sem prejudicar a resolução 

da expressão como um todo. Nos próximos 

exercícios resolvidos, se possível, algumas 

expressões serão resolvidas desta maneira com 

detalhes. Prestem atenção em todos os passos! 

 Exemplo 1 

– 8 + { – 5 + [ (8 – 12) + (13 + 12) ] – 10 } = 

– 8 + { – 5 + [ – 4 + 25] – 10 } = 

– 8 + { – 5 + 21 – 10 } = 

– 8 + 6  =  – 2 



17 
 
Exemplo 2 

{ [ (8 ‧ 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) ‧ 3] ‧ 2 – (19 – 7) ÷ 6 } ‧ 2 + 12 = 

{ [ (32 + 3) ÷ 7 + (3 + 3) ‧ 3 ] ‧ 2 – 12 ÷ 6} ‧ 2 + 12 = 

{ [ 35 ÷ 7+ 6 ‧ 3] ‧ 2 – 2 } ‧ 2 + 12 = 

{ [ 5 + 18 ] ‧ 2 – 2 } ‧ 2 + 12 = 

{ 23 ‧ 2– 2 } ‧ 2 + 12 = 

{ 46 – 2 } ‧ 2 + 12 = 

 44 ‧ 2 + 12 =   

88 + 12 = 100 

Exemplo 3 

Não podíamos finalizar o texto sem resolver a expressão numérica que nos serviu como exemplo em 

várias ocasiões, não é mesmo? Vem comigo! 

[ √100– (24– 8) · 2 – 24 ] ÷ (22– 3 + 2) = 

[ 10 – (16 – 8) · 2 – 24 ] ÷ (4 – 3 + 2) = 

[ 10 – 8 · 2– 24 ] ÷ 3 = 

[ 10 – 16 – 24 ] ÷ 3 = 

– 30 ÷ 3 = – 10 

Exercícios 

1) Resolva: 

A) 3x2+5= 

B) 4x5+4:2= 

C) 15+9:3= 

D) 50:5+3x2= 

 

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

3) Calcule o valor numérico da expressão {[(8 · 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) · 3] · 2 – (19 – 7) ÷ 6} · 2 + 

12. 

4) (UNAERP SP/2006) Analisando as 
expressões: 

I. [(+2)(– 3/4):(–2/3)] 

II. (+2–3+1):(–2+2) 

III. (+4–9):(–5+3) 

IV. (2–3+1):(–7) 

 

Podemos afirmar que zero é o valor de: 

a) somente I, II e IV 

b) somente I e III 

c) somente IV 

d) somente II e IV 

e) somente II 

 
Fontes:  https://blog.professorferretto.com.br/expressoes-numericas-a-ordem-dos-sinais-e-das-
operacoes/ 
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-expressoes-
numericas.htm 

https://blog.professorferretto.com.br/expressoes-numericas-a-ordem-dos-sinais-e-das-operacoes/
https://blog.professorferretto.com.br/expressoes-numericas-a-ordem-dos-sinais-e-das-operacoes/
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-expressoes-numericas.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-expressoes-numericas.htm
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GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 
1ºROTEIRO – ABRIL 2021 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS RECORTAR E MONTAR 

Confira: sólidos geométricos para montar, moldes dos sólidos geométricos, montar cubo, montar dado, 

montar cilindro, montar prisma de base triangular, molde para montar pirâmide de base quadrada, molde 

para montar paralelepípedo, molde para montar cone.  
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Pirâmide de Base Triangular  

 

 

Exercícios 

1) A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície 

de objetos tridimensionais. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por: 

a) Dois pentágonos e cinco retângulos congruentes. 

b) Dois pentágonos e cinco retângulos. 

c) Um pentágono e cinco triângulos congruentes. 

d) Um pentágono e cinco triângulos. 

e) Um pentágono e cinco triângulos equiláteros. 

 

2) A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica plana obtida a partir da superfície do 

sólido em questão. Assinale, das alternativas a seguir, aquela que contém as figuras bidimensionais 

obtidas da planificação do cone reto. 

a) Um triângulo e uma circunferência. 

b) Um triângulo e um círculo. 

c) Um setor circular e uma circunferência. 

d) Um setor circular e um círculo. 

e) Um setor circular e um triângulo. 

 

Fonte: https://www.soescola.com/2016/12/solidos-geometricos-recortar-e-montar.html 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-planificacao-solidos-

geometricos.htm 

 

 

https://www.soescola.com/2016/12/solidos-geometricos-recortar-e-montar.html
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-planificacao-solidos-geometricos.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-planificacao-solidos-geometricos.htm
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
Regras Oficiais Atletismo 

 As regras oficiais do atletismo são variadas, pois cada prova tem suas regras específicas, as quais 

devem ser respeitadas por todos a fim de que a competição seja justa e igualitária entre os competidores. 

De uma maneira geral, podemos chamar a atenção para algumas regras gerais básicas: 

 A pista oficial tem 400m de comprimento e cada raia (local onde o atleta vai correr) apresenta, no 

mínimo, 1,22m de largura. Nas pistas internacionais, a quantidade de raias é igual a 8 (oito). 

 Uma regra básica que deve ser seguida em todos os esportes é o fato de ser proibido qualquer 

tipo de doping que forneça vantagem ao atleta que está sob seu uso. 

 Nas corridas rápidas (até 400m), os atletas devem correr em uma raia exclusiva. Se um corredor 

invadir a raia de outro competidor ou empurrar de forma a prejudicar o adversário, ele pode ser 

desclassificado. 

 Na corrida com barreiras, o atleta deve passar a barreira da forma que ele quiser desde que não 

pise embaixo dela. Caso isso aconteça, ele pode ser desclassificado. 

 No revezamento 4x100m, os atletas da mesma equipe são obrigados a correr na mesma raia a 

prova toda. Essa regra não se aplica aos 4x400m, em que apenas o primeiro atleta corre na sua raia. Os 

demais podem trocar de raia, entretanto devem retornar à mesma da largada no momento em que 

passam o bastão para o sucessor. 

 No salto em altura ou com vara, o atleta tem de saltar a barra (sarrafo) sem derrubar. Se isso 

acontecer, o salto é “ queimado” e o atleta poderá ter outras chances de consertar o erro. 

 No salto em distância ou triplo, a tentativa será considerada nula se o atleta pisar além da tábua 

de impulsão. O atleta não pode, nesse salto, realizar qualquer movimento semelhante a um salto mortal 

durante a corrida ou mesmo na impulsão. 

Atividades 

1) Em que prova o atleta não pode ultrapassar a raia do colega? 

 

2) Quanto mede uma pista oficial de atletismo? 

. 
 

 

3) Em que prova é utilizada uma tábua de impulsão? 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
Aula 1 A ciência e a arte do luthier 

     Como as pessoas começaram a construir instrumento? Quem constrói? 

     Há muita ciência, matemática e arte na fabricação de instrumentos musicais. Para construir 

instrumentos é preciso saber sobre medidas, proporções, formas e ter conhecimento sobre a acústica, 

porque cada instrumento tem suas características. Luthier é o nome do profissional que constrói 

instrumentos musicais. Esse serviço é muito especializado exige conhecimento e habilidade para 

transformar materiais em instrumentos.  

Atividade 

1º Faça como o luthier crie um instrumento depois poste como tocá-lo. 

Aula 2 Ritmos afro-brasileiros 

     Os ritmos afro-brasileiros surgiram no decorrer da nossa história e fazem parte da vida dos brasileiros 

não só no Carnaval, mas em diversos momentos. 

     O batuque, também chamado batucada, foi trazido ao Brasil pelos africanos em manifestações 

culturais que envolviam o canto e a dança. Os instrumentos de percussão são tradicionalmente 

acompanhados por fontes sonoras improvisadas, como os utensílios de cozinha (pratos, frigideiras, 

colheres etc.) além de palmas. Com o passar do tempo foram introduzidos o cavaquinho, o agogô, a 

cuíca e instrumentos de sopro. 

     O frevo, forte presença no Carnaval do Nordeste (Pernambuco) envolve música e dança. Os 

instrumentos musicais usados no frevo são: corneta, trompete, flauta, caixa etc. 

     Samba de roda originado na Bahia do século XIX, é o samba tradicional, mistura música, dança, 

poesia e festa 

     Afoxé é uma manifestação típica de Salvador muito influenciado pelo candomblé, as cantigas em 

iorubá, acompanhadas por atabaques, agogôs, afoxés e xequerês. O ritmo e a melodia entoados são os 

mesmos dos terreiros. 

     Coco de roda é um ritmo musical realizado com instrumentos como ganzá, surdo, pandeiro e 

triângulo é marcado por palmas e pela batida dos tamancos usados pelos dançarinos; também é 

chamado de pagode ou zambê. 

     Samba nascido do batuque baiano, trazido da Bahia para o Rio de Janeiro no final do século XIX o 

samba se desenvolveu nas casas das tias baianas (negras que recebiam artistas em suas residências), 

na casa de uma delas Tia Ciata foi composto o primeiro samba gravado. Chamado “Pelo Telefone”. Com 

o passar do tempo o samba foi se espalhando foram criadas outras maneiras de se fazer samba como: 

samba de morro, com seu ritmo bem marcado, partido alto com letras improvisadas. Foram muitos 

desdobramentos até chegar aos sambas-enredo. 

 

 

Aula 3 Atividades 

1º Resolva a cruzadinha e pinte os instrumentos 
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Aula 4 Atividade 

 

1º Assinale V verdadeiro ou F falso 

 

(    ) os ritmos afro-brasileiros acontecem somente no carnaval 

(    ) utensílios de cozinha podem ser usados como objetos sonoros 

(    ) afoxé não tem influência religiosa 

(    ) é preciso ter habilidade para construir instrumentos 

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

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

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

(    )a melodia e o ritmo dos blocos de afoxé são o mesmo dos terreiros de candomblé  
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

1ºROTEIRO – ABRIL 2021 
 
Questão 1- Para formar a interrogativa usando o verbo to be, faz se necessário inverter o pronome 

pessoal com o verbo to be. 
Lembre -se que as conjugações do verbo to be são (am, is e are). 
Vamos ver alguns exemplos? 
 
I am an English teacher. 
Am I an English teacher? 
You are a good boy. 
Are you a good boy? 
She is a beautiful girl. 

Is she a beautiful girl? 
We are from Canada. 
Are we from Canada? 
They are friends. 
Are they friends? 

 
Questão 2 – Escreva as frases na forma negativa e interrogativa. 
 
Exemplos: She is my mother. 
         She is not my mother. (forma negativa) 
          Is she my mother? (forma interrogativa) 
 

a) They are my friends. 
b) She is a new student. 
c) The book is in the schoolbag. 
d) That man is the new teacher. 
 
Questão 3 – Na frase “They are from Brazil”, na forma interrogativa temos. 

a) They are from Brazil? 
b) Are from Brazil they? 
c) Are they from Brazil? 
d) Are they Brazil from? 
 
Questão 4 - Assinale o pronome que completa a tirinha corretamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Agora vamos ver alguns números em inglês? 
 

NUMBERS NUMBERS 

01 - one 16 -  sixteen 

02 - two 17 - seventeen 

03 - three 18 - eighteen 

04 - four 19 - nineteen 
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05 - five 20 - twenty 

06 - six 21-  twenty -one 

07 -  seven 22 – twenty - two 

08 - eight 23 – twenty three 

09 - nine 24-  twenty - four 

10 - ten 25 – twenty -five 

11 - eleven 26 – twenty - six 

12- twelve 27 -  twenty - seven 

13- thirteen 28 -  twenty – eight 

14 - fourteen 29 – twenty - nine 

15 - fifteen 30 – thirty   

 
Questão 5 – Vamos conhecer os sinais de matemática em inglês? 
( + ) Plus        ( - ) Minus   ( x) Times  (=) equal 
 
Agora vamos treinar? Relacione as colunas 
 
a) Three x five     (     ) twenty   
 
b) ten  - two      (      ) seven 
 
c) fifteen + seven     (      ) fifteen 
 
d) eleven – four     (      ) twenty -two  
 
e) five x four      (      ) eight 
 
Questão 6 – Observe a tirinha e faça o que se pede. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Quais os animais presentes na tirinha? Escreva os nomes em inglês 
b) Observe que na primeira frase temos” We’re married”, sendo essa forma afirmativa do verbo to be. 

Reescreva a mesma frase nas formas negativa e interrogativa. 
 


