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NOME:_________________________________________________________________
DATA:____________________SÉRIE:_______________________ 	
PROFESSORA	SARITA	

			2ª	ATIVIDADE	DE	PORTUGUÊS	–	6º	ANO	

PONTUAÇÃO		

Pontuação	é	a	utilização	de	sinais	gráficos	para	auxiliar	a	compreensão	da	leitura,	os	
sinais	de	pontuação	são:		

• (	.	)	PONTO	FINAL:	aponta	o	final	de	uma	frase.
• (	,	)	VÍRGULA:	indica	uma	pausa	na	leitura.
• (	;	)	PONTO-E-VÍRGULA:	aponta	uma	pausa	maior	que	uma	vírgula.
• (	:	)	DOIS	PONTOS:	usado	para	iniciar	uma	explicação.
• (	?	)	PONTO	DE	INTERROGAÇÃO:	é	colocado	no	final	da	frase	e	indica	uma

pergunta.
• (	!	)	PONTO	DE	EXCLAMAÇÃO:	mostra	espanto,	admiração,	supresa,	etc.
• (	-	)	TRAVESSÃO:	usado	no	início	de	um	diálogo	ou	para	destacar	partes	de	uma

frase.

EXERCÍCIOS	
1)Pontue	as	frases	abaixo	adequadamente:	

a)Maria	e	João	foram	ao	teatro
b) Camila	comprou	uma	calça	uma	blusa	e	uma	sandália
c) Que	dia	é	hoje
d) Olha	que	carro	lindo
e)Mamãe	disse
												Você	já	jantou	
f) Que	filme	maravilhoso
g) Não	vou	ao	cinema
h) Carlos	venha	almoçar

2) O	ponto	de	interrogação	indica:

(a)	Afirmação		
(b)	Pergunta	
(c)	Admiração	

3) Qual	a	importância	e	para	que	serve	os	sinais	de	pontuação?	Explique.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________	
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2ª ATIVIDADE DOMICILIAR HISTÓRIA                         6 º ANO                  

Nome: _____________________________________________________ SÉRIE_______ 

  
O que é História? 

A palavra “história” tem origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo “hístor”, que significa 

“aprendizado”, “sábio”. 
 

A IMPORTÂNCIA DE SE ESTUDAR A HISTÓRIA  
A História é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os 

homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais.  

A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, 

por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas 

pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve de 

alerta à condição humana de agente transformador do mundo. 

O historiador para realizar o seu trabalho investiga o passado humano, buscando vestígios, 
produzidos pela ação humana. Esses vestígios são denominados como fontes históricas ou 
documentos históricos. Tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte 
histórica, portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Assim, pinturas, esculturas, 
construções, fotos, vídeos e relatos orais também são úteis para o historiador.  
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historia 
 

Atividades: 

1) Complete as frases: 

a) A __________________ é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. 
b) A palavra “história” tem origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo “hístor”, que significa 
_________________________, __________________________. 
 

2) A história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todos nós. Considerando 
esta afirmação assinale a alternativa correta. Quem faz a História? 

a) Apenas pelos grandes personagens como reis, rainhas, heróis, presidentes etc 
b) Somente pelos personagens que aparecem nos livros 
c)Apenas pelos historiadores  
d)Por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, por dominantes 
e dominados, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns. 
 

3)O historiador trabalha como um investigador buscando fontes históricas para esclarecer o 
acontecimento. São exemplos de fontes históricas: 
a) Livros, revistas, certidões, cartas, documentos oficiais e poesias. 
b) Pinturas, esculturas, fotografias, mapas, filmes e entrevistas.  
c) Ruínas arqueológicas, fósseis de seres vivos, artefatos antigos e vestimentas. 
d)Todas as alternativas estão corretas.                   
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EM EDUCADOR PAULO FREIRE 

[Digite aqui] 
 

 

NOME DO ALUNO (A) :__________________________________________________ 

ANO: 6°   DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSOR: CÁTIA REJANE 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Começa hoje mais um capítulo da 

nossa jornada de aprendizado com o início de um novo ano letivo. Com esta 

situação anormal de pandemia em que nos encontramos, mais uma vez, nosso 

contato será através de atividades à distância, assim como em 2020, mas estaremos sempre em 

busca de oferecer o conteúdo adequado a cada turma de acordo com o currículo municipal, 

atendendo o desenvolvimento das habilidades de cada aluno.  

. Aproveite a viagem no tempo e bons estudos! 

Geografia: estudando o espaço 

O espaço e as pessoas  

Quando você pensa em uma viagem, logo imagina os lugares e as pessoas que vai 

conhecer. No entanto, você já parou para pensar na relação que existe entre determinado lugar e 

as pessoas que vivem nele? Será que elas sempre estiveram ali? Será que esse lugar se modificou 

muito desde que essas pessoas passaram a habitá-lo? Para entender melhor a relação entre o 

espaço e as pessoas, a Geografia distingue dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço 

geográfico.  

O espaço natural 

A localidade onde você mora ocupa determinado espaço da superfície terrestre. Há milhares 

de anos, porém, esse espaço não era habitado por seres humanos; havia apenas a natureza 

original, formada por solo, rochas, vegetação, fauna (animais), rios, clima, entre outros elementos. 

Havia ali um espaço natural. Atualmente, porém, há pouquíssimos espaços naturais na Terra. 

Quase todos sofreram forte intervenção humana.  

S 
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EM EDUCADOR PAULO FREIRE 

[Digite aqui] 
 

 

 

 

O espaço geográfico Quando os portugueses e outros povos europeus chegaram às terras 

conhecidas hoje como Brasil, o espaço onde você vive era ainda um espaço natural, se 

considerarmos que os povos indígenas que aqui viviam à época pouco alteravam o espaço que 

habitavam. Os europeus e os grupos indígenas tinham costumes diferentes. As técnicas de 

produção e os instrumentos de trabalho que os portugueses usavam, por exemplo, eram mais 

aperfeiçoados. Com isso, tinham maior poder de atuação sobre a natureza e, consequentemente, 

maior poder de transformá-la ou modificá-la. Tendo em vista que o principal objetivo da ocupação 

portuguesa era explorar as terras e 

comercializar os produtos dela obtidos, 

como pau-brasil, animais e pedras 

preciosas, a transformação do espaço e da 

paisagem passou a ser mais intensa.  

Novos usos da terra e novas 

técnicas agrícolas foram introduzidos; a 

derrubada das matas, como as que vemos 

na figura 2, ao lado, intensificou-se e a 

madeira obtida serviu à construção de 

pontes, casas, móveis, entre outros. Mais 

tarde, represou-se a água de rios para a irrigação de terras destinadas ao cultivo agrícola e à 

criação de animais.  

Construíram-se estradas e fundaram-se vilas, que cresceram ao longo dos anos e se 

transformaram em cidades. O espaço, que exibia as marcas das culturas indígenas, passou a 

A Antártida, por exemplo, é um 

desses raros espaços naturais 

(figura 1, ao lado). Esse 

continente ainda está quase 

inalterado, embora abrigue 

bases científicas de alguns 

países, inclusive do Brasil, e 

venha apresentando alterações 

em seu meio natural, nos 

últimos anos, em razão das 

ações humanas que afetam o 

clima global 

Figura 1 

O frio da Antártida não oferece condições para a ocupação 

humana permanente. Fonte: encurtador.com.br/qvOQ7 

A Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro. A chegada dos 

portugueses acelerou o desmatamento e hoje restam poucos 

trechos preservados. Fonte: encurtador.com.br/aBJ07  

Figura 2 
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EM EDUCADOR PAULO FREIRE 

[Digite aqui] 
 

apresentar também traços de outras 

culturas. Esse espaço construído ou 

produzido pelas sociedades é o que se 

denomina espaço geográfico. A localidade 

em que você vive é, dessa forma, um 

espaço geográfico — resultado do trabalho 

de todas as gerações que nele viveram e 

vivem, pois o espaço geográfico está em 

contínua transformação, como vemos na 

cidade de Petrópolis/RJ, na figura 3, ao lado. É importante 

destacar que, no processo de transformação dos espaços 

geográficos, os seres humanos têm causado diversos impactos na natureza, como a poluição dos 

rios e da atmosfera, a derrubada indiscriminada da vegetação e a contaminação dos solos pelo uso 

excessivo de fertilizantes e agrotóxicos. 

Como estudamos o Espaço? O que é paisagem geográfica?  

Quando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos elementos da 

natureza — céu, rio, vegetação, montanha, animais etc. — ou de uma cidade, de campos de cultivo 

ou ainda de outros ambientes, como se veem em fotografias, gravuras e pinturas, como a pintura 

retratando a Avenida Paulista em 1891, na figura 4, ao lado. Para a Geografia, paisagem 

geográfica é tudo aquilo que a nossa visão alcança, 

ou seja, tudo o que está presente no espaço e sendo 

observado. Pela paisagem, podemos analisar como era 

a região da Avenida Paulista naquela época e como ele 

foi modificada ao longo do tempo até sua versão atual, 

na figura 5, abaixo. 

Assim, a paisagem pode conter tanto 

elementos naturais — aqueles formados pela 

natureza (montanha, vegetação natural, rio etc.) — 

quanto elementos culturais — aqueles 

construídos pelos seres humanos por meio do 

trabalho (estradas, cidades, campos de cultivo etc.). A 

paisagem geográfica não é formada apenas por volumes (montanhas, vegetação, cidades etc.), 

Figura 3 

Petrópolis/RJ fica em uma região de serra, 

coberta por mata atlântica antes de sua 

construção. Fonte: encurtador.com.br/gwK46 

Figura 4 

Figura 5 

Avenida Paulista em 1891. Fonte: encurtador.com.br/FKX15 

Avenida Paulista em 2021. Fonte: encurtador.com.br/hDHZ4 
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EM EDUCADOR PAULO FREIRE 

[Digite aqui] 
 

mas também de cores, movimentos, odores, sons etc. E estes elementos que compõem a paisagem 

e sua mudança ao longo do tempo são os temas da nossa próxima aula. Agora, releia os textos e 

responda as questões a seguir.  

Exercícios 

1) O que você entende como espaço natural? Cite dois exemplos de lugares com essa 

característica. 

 

 

2) O que é paisagem? 

 

3) Faça um desenho de uma paisagem natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se dediquem ao máximo e que nosso trabalho traga muitos frutos. Bons estudos! 

7



Atividade 2 de Ciências – 6º Ano                  E.M. "Prof. Educador Paulo Freire"  
 
Nome:_______________________________________________ 6º Ano:______ 2021 

 
O ECOSSISTEMA 

 
Um ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos e pelos não vivos de um ambiente. 

Os seres vivos de um ecossistema mantêm relações entre si e também com os componentes não vivos. 
Diferentes tipos de ambiente, como uma floresta, um oceano e uma caverna, são chamados de 

ecossistemas. Cada ecossistema possui características próprias e se diferencia quanto aos elementos que o 
compõem. 

A Ciência que estuda as interações entre os componentes vivos e os não vivos dos ecossistemas é a 
Ecologia. A palavra Ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo; 
corresponde, portanto, ao estudo da casa ou do lugar onde se vive. 

 
COMPONENTES DOS ECOSSISTEMAS 

 
Os componentes vivos ou bióticos correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que 

pode ser, por exemplo, uma floresta ou um pequeno aquário. São exemplos de fatores bióticos as plantas, 
animais, fungos e bactérias.Os componentes não vivosou abióticos de um ecossistema, também chamados 
de fatores físico-químicos, são elementos como as rochas, a parte mineral do solo, a água, o ar e a luz. 

 
 

OS COMPONENTES NÃO VIVOS E OS SERES VIVOS 
 

Os seres vivos se relacionam com os componentes não vivos dos ambientes onde vivem. A 
quantidade e a disponibilidade dos recursos físico-químicos podem influenciar os seres vivos. A água, por 
exemplo, é um recurso vital para todos os seres vivos; a escassez e/ou o excesso podem ser prejudiciais aos 
componentes vivos. 

 
 
Responda: 
 

1) Entre os organismos abaixo relacionados, quais são os componentes bióticos de um ecossistema? E 
quais são os componentes abióticos? 
Organismos: bactérias, ar, temperatura, fungos, animais, umidade, vento, e chuvas. 

2) Por que um lago pode ser considerado um ecossistema? 
3) Explique o conceito de Ecologia. 

 

As interações entre os seres vivos acontecem tanto 
entre indivíduos de uma mesma espécie quanto 
entre seres vivos de espécies diferentes. 

Os seres vivos, por sua vez, 
também podem interferir nos fatores 
físico-químicos do ecossistema. Por 
exemplo, as plantas podem diminuir a 
passagem da luz solar, alterando a 
luminosidade e a temperatura no nível 
do solo. 
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NOME:______________________________________________________6° _______ 

ATIVIDADE 2 – TEORIA DA MATEMÁTICA/PRLM – Professora: Lilian 

Números Naturais 

  O conjunto dos números naturais representa-se por N e, para sabermos quais são os números 
naturais, basta pensar com que números começamos a contar por ordem crescente: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, … 
   Sendo assim: N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …} 
 
EXERCÍCIO 01.  
Complete a sequência dos números naturais. Depois, responda às questões. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ____, 9, 10, _____,12, 13 _____, _____, ... 
 

a) Qual é o primeiro número dessa sequência? ________________ 
 

b) E o próximo? O que devemos fazer para determiná-lo? _______________________ 
 
c) Que número vem imediatamente depois do 7? Como você fez para descobrir esse 
número? __________________________ 
 
d) E depois do 10? Você obteve esse número pelo mesmo procedimento usado no item 
anterior? ____________________________________________ 
 
e) Como você fez para descobrir os outros números que faltavam na sequência? 
   __________________________________________________ 
 
f) O sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente depois dele na 
sequência dos números naturais. 
 
O que fazemos para obter o sucessor de um número natural? _____________________ 
 
g) O antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes dele na 
sequência dos números naturais. 
 
O que fazemos para obter o antecessor de um número natural? ___________________ 
 
h) O que devemos fazer para obter qualquer número da sequência dos números naturais? 

______________________________________________________ 
Uma vez que todo número natural tem um sucessor, a sequência dos números naturais é 
infinita. Isso é representado pelas reticências (...). 
 
 
A  reta numérica  e os números naturais 
 
Para visualizarmos melhor a sequência dos números naturais, vamos representá-la em 
uma linha reta  que chamaremos de reta numérica. 

 
Escolhemos um ponto para representar o zero. 
 
• Caminhando para a direita, a partir do zero, e considerando sempre a mesma distância, marcamos 
os pontos correspondentes aos números naturais 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 
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Você já sabe comparar números naturais e dizer quando um é maior (>), igual (=) ou menor (<) 
que outro. A reta numérica permite visualizar facilmente essa comparação. 
 
Dados dois números, o maior número é o que estiver representado à direita do outro na reta 
numérica. 
 
Veja os exemplos: 

 
• 4 > 2 (lemos: quatro é maior que dois)   • 1 >0 (um é maior que zero) 
• 2 < 7 (dois é menor que sete)    • 5 < 5 (cinco é igual a cinco) 
 
Observe: 
• Quais são os números naturais menores que 7? 
Resposta: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
 
• Quais são os números naturais maiores que 7? 
Resposta: Existem infinitos números naturais maiores 
que 7. 
 
• Quantos números naturais há de 3 até 7? 
Resposta: Há cinco números naturais: 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
• Quantos números naturais há entre 3 e 7? 
Resposta: Há três números naturais: 4, 5 e 6. 
 
 
Números naturais consecutivos 
 
São números que vêm imediatamente após o outro. 
Veja alguns exemplos: 
• 7 e 8 são consecutivos; 
• 23, 24 e 25 são consecutivos; 
• 4 300, 4 301, 4 302 e 4 303 são consecutivos. 
 
Números Pares e Ímpares 
 
   Um número é PAR quando dividido por 2 o resto é zero, ou seja, conseguimos dividir exatamente 
em duas partes iguais.  Um número é ÍMPAR quando dividido por 2 o resto é diferente de zero.  
 
   É possível ainda descobrir se um número é par ou ímpar pelo seguinte critério: Todo número cujo 
último dígito for 0, 2, 4, 6 e 8 será par, e todo o número que o último digito for 1, 3, 5, 7, 9 será 
ímpar. 
 
   * O número zero (sozinho),  não é para nem ímpar, é neutro. 
EX: 7895 é ímpar porque termina em 5 
EX: 12096 é par porque termina em 6 
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EXERCÍCIO 02.  
   
O maior número, menor que 500 e com todos 
os algarismos diferentes, é: 

 
(A) 495     (B) 490     (C) 498     (D) 497 

 

EXERCÍCIO 06.  
Quais são os números naturais: 
A) Compreendidos entre 40 e 60? 
_____________________________________ 
B) Os pares compreendidos entre 20 e 40? 
_____________________________________ 
C) Ímpares de 600 a 620 ? 
_____________________________________ 
 

EXERCÍCIO 03.  
 Escreva todos os números naturais que são 
maiores do que 35 e menores do que 42. 
_____________________________________ 
 

EXERCÍCIO 07.  
 
Assinale a alternativa que contém os números 
naturais consecutivos: 
 
(a) 0, 7, 14 
(b) 49, 50, 51 
(c) 4, 5, 6, 8 
(d) 100, 200, 300 
 

 
EXERCÍCIO 04.  
Quantos números de três algarismos (sem 
repeti-los num mesmo número) podemos 
formar com os algarismos 2, 5 e 7? 
___________________________________
___________________________________ 
 

EXERCÍCIO 05.  
No quadro seguinte estão indicados os preços 
de alguns modelos de automóvel e o consumo 
de combustível aproximado, de cada um, para 
percorrer 100 km. 

 
 

a) O modelo mais caro é o de menor 
consumo? ____________________________ 
b) O modelo mais barato é o de maior 
consumo? ____________________________ 
c) Ordene os modelos de automóveis em 
ordem crescente de preços.  
_____________________________________
_____________________________________ 
 
d) Ordene os modelos de automóveis em 
ordem decrescente de consumo. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 

EXERCÍCIO 08. 
Observe os cartões: 

 
Organize-os de modo a representar: 
 
a) o maior número ímpar; 
_______________________________ 
b) o menor número par; 
______________________ 
c) o menor número ímpar maior que 6 000; 
___________________ 
d) o maior número par menor que 6 000. 
_____________________ 
 
 
 
EXERCÍCIO 9.  
Na sequência dos números naturais, considere 
os: 
 
• quatro primeiros números; 
_____________________________________ 
• quatro primeiros números ímpares; 
_________________________________ 
• quatro primeiros números pares. 
_____________________________________ 
Quantos números você considerou? 

(a) 7  ( b) 8  (c) 9  (d) 12 
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EXERCÍCIO 10. 
 
   Qual a sentença falsa? 

(a) O menor número natural é zero. 
(b) O maior número natural par de dois 
algarismos é o 98. 
(c)  O menor número natural ímpar de três 
algarismos é o 101. 
(d)  O maior número natural de cinco 
algarismos é o 10.000. 

EXERCÍCIO 12. 
 
   O quinto número da sequência 480, 240, 

120, ... é: 

 

(a) 300     (b) 400      (c) 600     (d) 700 

 

 
 

EXERCÍCIO 11. 
 
As invenções listadas na tabela abaixo 
contribuíram muito para o conforto do ser 
humano. Ao lado de cada uma encontramos o 
ano em que foram inventadas. Na reta 
numerada está assinalado um valor que 
corresponde ao invento _________________. 

 
 
Escreva os nomes das invenções em ordem 
crescente segundo o ano de sua criação. 
  

  

 

 

EXERCÍCIO 13. 
   
 Quatro amigos querem saber o número que os 
identifica como sócios de um clube. 

 
Descubra o número de cada um, sabendo 
que: 
• os números de Paula e Rodrigo não são 
pares; 
• o número de Rodrigo não é o menor, nem o 
maior de todos; 
• o número de Luciana não é maior que o 
número de Rui. 
 
 

  

 

 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

Números Naturais: https://youtu.be/stILeruzREw 

Reta numérica: https://youtu.be/fUhAzhHqfSw 

Números pares e ímpares:    https://youtu.be/hU1bV5IAPD0 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 
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NOME:______________________________________________________6° _______ 

ATIVIDADE 2 – GEOMETRIA – Professora: Lilian e Professora Fernanda 

As Retas  
Reta - É representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o 
comprimento como dimensão) e encontramos nas seguintes posições: 

 
 
 
 

 
 
 

Semirreta 
As semirretas são retas que apresentam um ponto de origem. 
Esse ponto indica seu início, no entanto elas não apresentam um fim, ou seja, são infinitas. 
Quando representadas, as semirretas são indicadas por uma seta de um dos lados, que demostram 
o sentido que não tem fim. 
No exemplo abaixo temos a semirreta de origem A que passa pelo ponto B. 

 
Segmento de reta 
O segmento de reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. 
Geralmente, os segmentos de reta são representados dentro de colchetes (Segmento de Reta 
[AB]) ou com um traço acima das letras: 

 

Retas coincidentes 

São retas coplanares que possuem todos seus pontos em comum. 

r≡s 
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EXERCÍCIO 01.   Observe as ruas deste mapa: 

 

a ) Como são a rua 8 e a avenida 20? ______________________________________ 

b ) Como são  a rua Samambaia e a rua 9? __________________________________ 

 

EXERCÍCIO 02. Escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou 

concorrentes oblíquas. 

 

 
 

 

 

 
 

 
______________ 

 
______________ 

 
_____________ 

EXERCÍCIO 03.  

Observe as retas que aparecem na figura ao lado. Depois, escreva onde se localizam: 

 
a ) duas retas paralelas: __________________________________ 

b ) duas retas concorrentes perpendiculares: ________________________________________ 

c ) duas retas concorrentes oblíquas: ________________________________________________ 

 

 

EXERCÍCIO 04.  

Analise na figura abaixo as retas a, b, c, d e e. 

14



 
 
Indique a posição relativa dessas retas, tomadas duas a duas (paralelas, perpendiculares ou 
oblíquas). 
a ) a e b _________________ 

b ) a e c _________________ 

c ) a e d Oblíquas _______________ 

d ) a e e Perpendiculares _______________ 

e ) b e c Perpendiculares _________________ 

f ) b e d Oblíquas _______________________ 

g ) c e d Oblíquas _______________________ 

h ) c e e Paralelas _______________________ 

i ) d e e Oblíquas ________________________ 

j ) b e e Perpendiculares __________________ 

 
 
 
 
EXERCÍCIO 05.  

Indique se as linhas a seguir são paralelas ou perpendiculares. 
 

 
 

a) As duas linhas de fundo. __________________________ 

b) Uma linha lateral e uma linha de fundo. ________________ 

c) A linha do meio em relação às linhas laterais. _______________________ 

d) A linha do meio em relação às linhas de fundo. _______________________ 
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EXERCÍCIO 06.  

Mário quer ir até o muro pelo caminho mais curto. 

 
 

Qual caminho deverá escolher? Por quê? 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

EXERCÍCIO 07.  

Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas sentenças abaixo: 

a) As retas são linhas infinitas (   ) 

b) os segmentos de reta determinam uma parte da reta (   ) 

c) os segmentos de reta são maiores que as retas (    ) 

d) as semirretas são infinitas dos dois lados (   ) 

e) as semirretas são infinitas de um lado (    ) 

 

 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

 

https://youtu.be/mP_FYcXKu0U 

 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 
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E.M. Educador Paulo Freire – Educação Física-Prof. Marcos-6º ano A, B, C 

Origem do Handebol 

 

O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão 

Karl Schelenz, no ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela 

Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de 

forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria,Suíça e 

Alemanha. 

 

Nesta fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campos 

gramados parecidos com de futebol. Assim como no futebol de campo, 

cada equipe de handebol era composta por onze jogadores. 

 

No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de 

handebol, entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Os austríacos 

levaram a melhor, vencendo os alemães por 6 a 3. 

 

O Jogo 
O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos com 10 
(dez) minutos de intervalo entre eles. 
 
O número de substituições é ilimitado, elas são feitas também sem a 
interrupção do jogo e é preciso que um jogador saia completamente da quadra, 
antes que outro entre em seu lugar, caso ocorra uma substituição incorreta, ela 
deve ser avisada ao árbitro da partida pela mesa do jogo, que é constituída por 
um cronometrista e um marcador de gols. E, então, o jogador que cometeu a 
infração recebe uma punição de dois minutos. 
 
O objetivo básico do jogo de handebol é manobrar o adversário passando a 
bola hábil e rapidamente entre os jogadores e quando possível arremessá-la ao 
gol adversário, marcando um ponto caso a bola ultrapasse completamente a 
linha de gol. É preciso muito jogo de corpo para enganar o adversário e deixar 
um companheiro livre. Como no futebol e no basquete, é preciso mudar 
rapidamente de direção, velocidade e usar passes inesperados para atingir o 
gol. 
 
As punições no handebol são bastante rígidas e variam desde a advertência 
com o cartão amarelo até a desclassificação com o vermelho. 
 
 Respoda: 

1. Quem foi o criador do Handebol? 
2. Em que ano foi criado o handebol? 
3. Como é constituído o tempo no jogo de handebo? 
4. Quantos jogadores podem substituir em uma partida de handebol? 
5. Qual o objetivo do jogo de handebol? 
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SEGUNDO ROTEIRO DE ARTE- 6º ANO -1º  BIMESTRE  – 2021. 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE. 

NOME: _______________________________________ Nº: _____ Série: _________ 

          Elementos Formais da música (Densidade, timbre, intensidade, altura e duração) 

          Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, 
percebidas pelos nossos ouvidos. São cinco os elementos formadores do som, e é 
articulando esses cinco elementos que se criam músicas: 
 

     
Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um 
instrumento ou cantor, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. 
Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada 
pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões 
digitais. 

    
                Intensidade é a força aplicada na execução do som. De música para música, a intensidade 
muda. Imagine os sons de uma música sertaneja e de um rock. 
      
                Altura é a vibração de um objeto pode ser rápida ou lenta. As vibrações lentas produzem       
sons baixos, pesados, graves como, por exemplo, o som de um contrabaixo. As vibrações rápidas 
produzem sons agudos como, por exemplo, o som de um violino. Já as vibrações intermediárias 
produzem sons médios, nem graves nem agudos. 
 

Densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número 
de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres 
simultaneamente dizemos que a música em questão tem uma grande 
densidade sonora. 

               

 Duração é o tempo que o som demora. Os sons podem ser curtos ou longos. 

          Todos esses cinco elementos irão determinar a HARMONIA, MELODIA E RITMO de uma 

música. 

                 ELEMENTOS DE LINGUAGEM PARA A COMPOSIÇÃO 

          HARMONIA é a combinação dos sons emitidos ao mesmo tempo. Assim como combinamos 

cores e formas em uma composição visual, combinamos sons ouvidos simultaneamente segundo 

regras de harmonia musical. 

          MELODIA é uma organização linear de sons, com alturas diferentes, que pode também inchuir 

silêncios, cada som pode ter ou não a mesma duração. 

          RITMO é uma organização de sons com durações diferentes, que pode ou não incluir 

silêncios. 
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ATIVIDADES 

1) Descreva os cinco elementos formais da música. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre ritmo, melodia 

e harmonia. 

ritmo______________________________________________________

__________________________________________________________

melodia____________________________________________________

__________________________________________________________

harmonia__________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Desenho nos espaços abaixo três instrumentos musicais que você mais 

gosta. 

 

 

 

O que são sons produzidos? 

 Sons não naturais, aqueles que são produzidos: sirene e campainha. o toque 

do telefone,etc. 

O que são sons não produzidos?Sons não produzidos ou naturais:  barulho da 

chuva, barulho da correnteza da água,etc. 

4) Classifique as palavras abaixo em sons que são produzidos e não 

produzidos. 

Raio  Navio  Trem   Pássaro     Elefante     Trovão     Violoncelo     

Vulção  Chuva     Cigarra     Cachorro   latindo     Rio 

 

produzidos Não produzidos 
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