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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AULAS 41 E 42 
LEIA O TEXTO: 
 
                                        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 – Esse texto é do tipo:  
A) narrativo. (B) descritivo. (C) argumentativo.  (D) poético. 
  
2 – Qual é o principal assunto do texto? 
(A) As aventuras da turma do Sítio do Picapau Amarelo. 
(B) As histórias do Visconde.  
(C) A importância do vento. 
(D) As travessuras do Saci.  
 
3 – Esse texto é narrado: 
(A) por Monteiro Lobato.  
(B) pelo Saci.  

(C) pelo Visconde.  
(D) pelo Pedrinho

. 
 
4 – Na frase “Mal sabe ela que espalhei tudo pelo chão.”. A palavra sublinhada refere-se: 
(A) a Emília 
(B) a Narizinho. 

(C) a Tia Nastácia. 
(D) a Dona Benta. 

 
5 – Na sua opinião, por que o Saci derrubou as roupas que estavam secando no varal?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
6 – De acordo com o que está descrito no texto, como é possível aproveitar o vento? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
AULA 43 
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1- Reescreva os verbos das frases nos tempos verbais indicados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2– Classifique os verbos do quadro, escrevendo nas colunas correspondentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Reescreva as frases, passando os verbos para o futuro. 
 
a) Elas saíram e vocês chegaram.  
___________________________________________________________________________________ 
 
b) Você apaga o fogo.  
___________________________________________________________________________________ 
 
c) Raul pintou uma linda imagem para sua mãe.  
___________________________________________________________________________________ 
 
d) Vovô ficou bravo com o barulho das crianças. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 44 E 45 
 
LEIA O TEXTO: 
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Verde 
 

 No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas: o inverno, de fevereiro a maio, é o tempo 
das chuvas; depois, é o longo verão sem chuvas, de junho a janeiro. 

 Em julho, a folha do mato começa a mudar. De agosto a setembro, as folhas secam e caem. De 
outubro em diante, o verde já desapareceu dos campos e das árvores. É só o chão ruivo e nu, as árvores 
de galhos secos parecem mortas. Verdes, só de longe alguns juazeiros, que não perdem as folhas. 
 A gente de lá adora o inverno, com suas águas, mas também gosta do tempo seco. Aquele sol 
de verão parece que purifica a terra. Por ali, não existem doenças dos climas úmidos, como 
impaludismo, as feridas bravas, a sapiranga nos olhos, tantas outras. Todo mundo colheu e guardou 
milho e feijão. Tendo mais uma cabra para dar leite às crianças, as galinhas no quintal, mandioca para 
fazer farinha, os sertanejos acham que é uma boa vida. 

 Assim mesmo, a terra seca do verão não deixa de ser triste e até feia. Mas, então, por fins de 
janeiro, começo de fevereiro, de repente, dá uma chuva, passa um dia e uma noite chovendo. E, na 
manhã seguinte, quando a gente se levanta, descobre um milagre. 

 O chão, as moitas, as árvores - está tudo coberto de verde! Os galhos secos se encheram de rebentos 
verdes, e a terra está feito um tapete cerrado de brotos verdes que o povo chama de “babugem”. 
 O sertão ressuscita, vestido de verde, e é a coisa mais linda do mundo. 
 

QUEIROZ, Rachel de. Memórias de menina. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
 
1 – Qual é o assunto do texto?  
(A) As águas do inverno. 
(B) As doenças dos climas úmidos.  

(C) O clima do Nordeste.  
(D) O povo brasileiro. 

 
2 – Segundo o texto, no Nordeste brasileiro existem apenas duas estações do ano. 
(A) Inverno, tempo das chuvas e verão, sem chuvas. 
(B) Inverno sem chuvas e verão chuvoso. 
(C) Primavera, tempo das chuvas e verão, sem chuvas. 
(D) Primavera chuvosa e outono, sem chuvas. 
 
3 – O que acontece em julho? 
(A) As plantas renascem. 
(B) A folha do mato começa a mudar. 
(C) Os rios secam. 
(D) As flores aparecem. 
 
4 – E de agosto a setembro? 
(A) As folhas secam e caem. 
(B) A natureza renasce. 

(C) Os rios transbordam. 
(D) As flores aparecem. 

 
5 –  De outubro em diante, o que acontece no Nordeste? 
(A) Chove muito. 
(B) Venta muito. 

(C) Os rios transbordam. 
(D) O verde desaparece. 

 
6 – Segundo o texto, por fins de janeiro, começo de fevereiro, o que acontece? 
(A) Vem o sol. 
(B) Vem a chuva. 

(C) Vem a poeira. 
(D) Vem a neve. 

 
7 – Explique com suas palavras a frase: O sertão ressuscita, vestido de verde, e é a coisa mais linda do 
mundo. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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AULA 46  
 
1 – Complete as frases com a forma adequada do verbo. 
 
a) No ano passado nós_________________________ passear nas praias do Nordeste. (foi/fomos) 
b) Outro dia, nós _____________________ até o sertão. (vai/vamos) 
c) Paulo e Rui ______________________ tomar banho no rio. (foi/foram) 
d) Eu e meus amigos ___________________ esquiar no inverno. (vai/vamos) 
 
2 – Marque um X no tempo verbal correto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 

 

3 – Escreva o sinônimo (mesmo significado)  da palavra sublinhada em cada frase.  

 
a) O região  Nordeste do Brasil  é uma região quente. _______________________________________ 

b) O caçador é muito corajoso. _________________________________________________________ 

c) Faça suas atividades depressa. _______________________________________________________ 

d) As estações do ano são lindas. _______________________________________________________ 

4 – Escreva o antônimo (significado contrário) da palavra sublinhada de cada frase. 

 
a) O região  Nordeste do Brasil  é uma região quente. _____________________________________ 

b) O caçador é muito corajoso. _________________________________________________________ 

c) Faça suas atividades depressa. _______________________________________________________ 

d) As estações do ano são lindas. _______________________________________________________ 
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AULAS 47 E 48 
LEIA O TEXTO: 
 

               
 
1 – Um dos assuntos tratados nos dois textos é: 
(A) Condição financeira das famílias.                      
(B)  Escolha do animal de estimação.  
(C) Saída de casa de um dos filhos.                             
(D) Indicação dos membros da família. 

 
2 – Além de tratarem do mesmo tema, os textos têm em comum o: 
(A)  Autor.                 (B)  Início.                        (C) Narrador.                           (D) Título.  

 
3 – Quanto à estrutura, os dois estão organizados em:  
(A) Listas.                  (B) Parágrafos. .                (C) Tópicos. .                  (D) Versos. 
      
 4 – A expressão “uma ainda de colo” (texto 1) se refere: 
(A) À uma criança pequena. .                  
(B) A um adolescente. .                
(C) Aos idosos da família. .                  
(D) À galinha que criavam.  

      
 5 – A palavra descolar (texto 2) pode ser substituída nesse contexto por: 
(A) Conseguir.            (B) Desgrudar.                  (C) Divulgar.                  (D) Emprestar. 

    
6 – O que é família para você? O que sua família tem em comum com as famílias descritas dos textos? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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AULAS 49 E 50 

 
PREFIXOS E SUFIXOS 

 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Baseado no que você acabou de estudar, retire do texto os prefixos e os sufixos que você encontrar. 
a) Prefixos: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
b) Sufixos: __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – A opção em que todas as palavras foram formadas por sufixação é: 
(A) urgentemente, calmamente, desprover. 
(B) desfazer, amadurecer, desfazer. 
(C) igualdade, maternidade, paternidade.  
(D) desonrar, desfilar, caminhada.  
 
 
3 – Acrescente prefixos às palavras abaixo. 
Fixar:______________________________________________________________________________ 
Avô:_______________________________________________________________________________ 
Neta:_______________________________________________________________________________ 
Consertar:___________________________________________________________________________ 
Fazer:______________________________________________________________________________ 
Conveniente:________________________________________________________________________  
Contente:___________________________________________________________________________            
 
 
AULAS 51 E 52 
 
Leia o texto abaixo com atenção. 
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Campeão de vendas, o autor de Menino maluquinho encanta-se pelo livro infantil e diz: “Não tenho mais 
paciência para os quadrinhos.” 
Ziraldo Alves Pinto ou, apenas, Ziraldo, largou o diploma de Direito para dedicar-se ao desenho. Foi  uma 
escolha feliz. Hoje, é conhecido e reconhecido pelos inúmeros e memoráveis personagens. Nessa entrevista 
para a CULT, o escritor, jornalista e, principalmente, desenhista, fala de seu encantamento com a escrita, 
sobretudo de livros infantis, e diz: “Tenho tanta coisa ainda para fazer!”. 
 
CULT – O que você prefere fazer? Um cartum, uma história em quadrinhos ou um livro infantil?  
Ziraldo Alves Pinto – Ando muito encantado com a escrita. Não tenho mais muita paciência para fazer 
história em quadrinhos, não. Gosto do cuidado e do zelo com que preparo um livro para crianças. 
  
CULT – Em quem você se inspirou para criar personagens como a Supermãe, o Menino Maluquinho, o 
Mineirinho Come-quieto, o Jeremias? Ou todos são você, como diria Flaubert? 
Z.A.P. – O Flaubert não disse que todos os personagens dele eram ele. Só a Emma (de Madame Bovary). 
Agora, tanto ele quanto eu (coleguinhas!!!) criamos nossos personagens tirando todos eles das nossas 
províncias. 
 
CULT – Profissionalmente, quais são os seus maiores desafios hoje? Você é muito cobrado? 
Z.A.P. – Agora, não sou mais não. E nem tenho de provar mais nada. O que eu sei ou soube fazer já fiz. 
Agora, é repetir com um pouco mais de competência e segurança. Meus desafios sou eu mesmo quem faço. 
Tenho tanta coisa ainda para fazer! Ou, como diria minha mãe se referindo a mim: “Ele tem tanta idéia na 
cabeça”. Ainda. 
 
CULT – Você diz que, quando criança, uma de suas manias era a de querer salvar o mundo. Do alto de sua 
experiência de vida, você ainda tem alguma esperança disso? 
Z.A.P. – Todo dia eu tenho uma idéia para salvar o mundo. Todo dia! No princípio, elas me angustiavam – 
“Meu Deus, não há nada que eu possa fazer” – mas, hoje, isto não acontece mais. Eu sei, meu Deus, que não 
há nada que eu possa fazer, mas estou aqui, ó, tranqüilo, tranqüilo! 
                                                                                                           Fonte: revistacult.uol.com.br 
 
1 – Quem é o entrevistado no texto acima?  
(A) A CULT.       
(B) Ziraldo.          

(C) O menino Maluquinho.            
(D) Madame Bovary.  

 
2 – Ao analisarmos o texto, entendemos que a CULT é: 
(A) Um canal de TV.             
(B) Um jornal.            

(C) Uma revista.          
(D) Um livro.  

 
3 – Quando Ziraldo foi perguntado sobre que tipo de literatura ele preferia fazer, na primeira pergunta, 
ele escolheu: 
(A) Cartum, porque adorava fazer os detalhes que um desenho. 
(B) Fazer história em quadrinhos.  
(C) Escrever livros.  
(D) Escrever notícias em jornal. 
 
 
 4 – Justifique a sua escolha na questão anterior.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5 – Quando Ziraldo foi perguntado se era muito cobrado e se tinha desafios, a sua resposta 
demonstrou: 
(A) Que ele era muito cobrado ainda e ainda não estava plenamente feliz e nem satisfeito com suas 
criações. 
(B) Que ele estava satisfeito e seguro pelo que havia feito porque era o que sabia fazer com amor e 
prazer.  
(C) Que ele estava tão satisfeito e que nem a ele mesmo ele devia satisfações, achava-se o melhor no 
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que havia feito.  
(D) Que estava se sentindo muito decepcionado consigo mesmo e que poderia ter feito melhor. 
 
 
6 – Onde podemos encontrar uma entrevista?  
___________________________________________________________________________________________  

 
 

AULA 53 

 
 
1 – Marque a alternativa que está respeitando a concordância verbal.  

(A) Fomos nós quem, primeiramente, lecionamos esta matéria.  

(B) Fomos nós quem, primeiramente, lecionou esta matéria.  

(C) Fomos nós os que, primeiramente, lecionamos esta matéria.  

(D) Fomos nós que, primeiramente, lecionamos esta matéria.  

 

2 – Complete com a forma adequada dos verbos, respeitando as pessoas verbais e nominais (adjetivo e 

substantivo). 

a) Marcos_____________________ seu relógio. Verbo: vender - Tempo: passado.  

b) Tânia ______________________um prêmio. Verbo: ganhar - Tempo: futuro.  

c) Os alunos ____________________ sopa. Verbo: merendar - Tempo: passado. 

d) As professoras _____________________ um belo trabalho em sala de aula. Verbo: fazer - Tempo: 

passado. 

                                                          
AULAS 54 E 55 
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LEIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Observe o título da fábula. Indique qual a informação que está sendo antecipada por ele. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2 – Que fato deu origem à história?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
3 – Como o asno dividiu a provisão de alimentos? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4 – Por que o asno foi devorado?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5 – “Ela juntou tudo e deixou só alguns pedaços para si.” Nesse trecho fica claro que o personagem não 
dividiu corretamente a caça. Quem é o personagem e por que agiu assim?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
6 – O que você acha das atitudes dos três animais? Em seguida, transcreva, aqui, as suas conclusões.  



 

11 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
AULAS 56 E 57 

1-  Complete o quadro abaixo, com bastante atenção, observando a sequência dos acontecimentos 
da fábula O leão, o asno e a raposa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 – Releia o seguinte trecho da fábula: “Depois, pediu à raposa para fazer a divisão. Ela juntou tudo e 
deixou só alguns pedaços para si.”  

A palavra sublinhada foi usada para evitar a repetição de outra palavra já usada na frase anterior. A 
quem se refere a palavra sublinhada? ____________________________________________________ 

 
3 – Substitua a palavra em negrito por outra, para que não haja repetição.  

O leão deu ordem para dividi-la e o asno assim o fez. Dividiu tudo em três partes iguais e pediu ao leão 
para escolher a sua parte. ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
4 – Vamos voltar, reler a história e completar o quadro com os dados correspondentes. 
 

 
 



 

12 

 
AULA 58 E 59 

 

 
 
1 – Responda de acordo com a cantiga.  
a) O que aconteceu com Terezinha? 
___________________________________________________________________________________ 

 
b) A quem Terezinha deu a mão?  
___________________________________________________________________________________ 

 
c) O que ela disse a esse rapaz? 
___________________________________________________________________________________ 
 
d) Já aconteceu com você alguma situação semelhante a essa? Conte como foi. 
___________________________________________________________________________________ 

 
2 – A cantiga popular acima está escrita em forma de: 
   (  A   ) Prosa                                       (   B  ) Poesia 
 
 
Você sabia que... ...as palavras podem ter significados diferentes de acordo com o contexto? 
 Vamos ver o significado de outras palavras tendo em vista o contexto no qual estão inseridas. Em 
dupla, converse com seu colega acerca do significado das palavras e preencha o espaço. Exemplo: 
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3 – Agora e sua vez: 
a) Do limão quero um PEDAÇO.  Significado: _____________________________________________  
Estou muito cansada. Vou ficar deitada por mais um PEDAÇO. Significado: _____________________ 
 
b) Quero um BEIJINHO e um abraço. Significado: 
______________________________________________ 
Na minha festa de aniversário terá vários tipos de docinhos, como BEIJINHO e brigadeiro. Significado: 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
4 – Você conhece outras palavras que possuem significados diferentes? Liste o máximo de palavras 
que conseguir.  

               
 
 
5 – Há diversas palavras na língua portuguesa que possuem significados diferentes de acordo com o 
contexto no qual estão inseridas. Escreva dois significados para as palavras destacadas.  
 
Semeia ____________________________________________________________________________      
___________________________________________________________________________________ 
 
Abatido_____________________________________________________________________________     
___________________________________________________________________________________ 
 
Rasteira ____________________________________________________________________________      
___________________________________________________________________________________  
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AULA 60 
 
 
LEIA: 
 

 
 
ATIVIDADES. 
Leia as frases e faça a classificação: 

1- Onde foi Juliana? __________________________________________ 
2- Juliana não está em casa. ___________________________________ 
3- Juliana foi ao cinema._______________________________________ 
4- Por que você só chegou a hora?______________________________ 
5- Que absurdo! _____________________________________________ 
6- Hoje não vai chover. _______________________________________ 
7- Amanhã eu vou trabalhar de manhã. __________________________ 
8- Eu não quero comer agora. __________________________________ 
9- As crianças estão no quarto. _________________________________ 
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10- Que criança educada! ______________________________________
    

MATEMÁTICA 
 

AULAS 41 E 42 
A reta numérica  

 
     Para visualizarmos melhor a sequência dos números naturais, podemos representá-la em uma linha 
reta chamada de reta numérica. 

             
     A reta numérica onde estão representados os números naturais tem origem no ponto zero e é 
crescente para a direita, de modo que a distância de um número dado para seu sucessor é sempre 
igual. Uma reta numérica pode ter intervalos diferentes de 1. A sequência pode ser de 2 em 2, de 3 em 
3, de 5 em 5 ... 

 
 
1 – A pessoa que está localizada acima do ponto 8 da reta numérica a seguir é: 

             
                            (A) Bia.                  (B) Carlos.            (C) Dani.                 (D) Elza. 
 
 
2 – As defesas naturais produzidas pelo nosso corpo são conhecidas como anticorpos, e as defesas 
criadas em laboratórios são chamadas de vacinas. Logo no seu primeiro mês de vida, o ser humano deve 
tomar a vacina BCG, que previne a tuberculose. Essa vacina foi utilizada pela primeira vez no ano de 
1921. Observando a linha do tempo representada a seguir, o ponto que indica o ano em que foi utilizada 
pela primeira vez a vacina BCG é: 

                       
                                                 (A) R.          (B) S.              (C)T.            (D)U. 
 
 
3 – Em uma fila, há 75 pessoas. Bruno é o 20.º dessa fila e Ana é a 31.ª da fila. 

 
 
 
 
 

Qual é o número de pessoas:  
a) que há na frente de Bruno? _____________ 
 b) atrás de Ana? ________________________  
c) entre Bruno e Ana? ____________________  
d) entre Bruno e o último da fila? _______________ 
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4 – O primeiro caso de dengue registrado no Brasil ocorreu na cidade de Recife (PE), no ano de 1865. 

                    
 
 
Na reta numérica acima, a letra que representa o ano em que foi registrado o primeiro caso de dengue 
no Brasil é: 
                                    (A) P.                      (B) Q.                      (C) R.                      (D) S. 
 
5 – Considerando a reta dos números naturais e os pontos A, B, C e D a seguir, é correto afirmar que: 

                      
(A) o número representado pela letra A é menor que o representado pela letra C.  
(B) o número representado pela letra D é maior que o representado pela letra B.  
(C) o número representado pela letra D é maior que o representado pela letra A.  
(D) o número representado pela letra C é maior que o representado pela A. 
                                                                  
 
 
AULAS 43 E 44 

Problemas envolvendo as quatro operações. 
1 – Ao comprar um livro de 24 reais, Marina usou uma nota de 50 reais. Quanto recebeu de troco? 

(A) 30 reais. 
(B) 25 reais. 

(C) 26 reais. 
(D) 16 reais. 

 
2 – Um laboratório fabricou certa quantidade de doses de vacinas. Vendeu 746 para uma farmácia e 
853 para outra, ficando ainda com 396 doses. Quantas doses de vacinas foram produzidas pelo 
laboratório? 
 (A) 1 990.               (B) 1 995.                    (C) 2 000.        (D) 2 005. 

 
 3 – Em 2018, numa determinada cidade do Brasil foram registrados 786 casos de chikungunya. No ano 
seguinte, foram registrados 584 casos a mais que em 2018. Quantos casos de chikungunya ocorreram 
nessa cidade? 
(A) 1.000 
(B) 1.370 
(C) 1.500 
(D) 1.570 

                                                                               
3 – No Estado onde Paulo mora, a companhia que fornece água para a população cobra 4 reais por 
metro cúbico consumido. Nesse mês, a família de Paulo consumiu 23 metros cúbicos de água. Qual 
será o valor pelo consumo de água que a família de Paulo terá que pagar? 
(A) 100 reais. 
(B) 92 reais. 
(C) 80 reais. 
(D) 70 reais 

                   
4 – Letícia é uma menina muito consciente quanto ao uso da água. Seu banho dura apenas 5 minutos 
com o chuveiro aberto, pois, ao se ensaboar, ela fecha o registro. Com isso, Letícia gasta 30 litros de 
água para tomar banho. Sabendo que Letícia toma 2 banhos por dia, quantos litros de água ela gasta 
em uma semana, no chuveiro? 
(A) 1.000 litros. 
(B) 600 litros. 
(C) 420 litros. 
(D) 300 litros. 
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5 – Amanda foi até uma confeitaria para comprar 100 brigadeiros e 80 beijinhos. Ao pagar a conta, 

ela percebeu que havia levado pouco dinheiro. Sendo assim, teve que retirar 15 docinhos de cada 

tipo. 

a) Inicialmente, quantos brigadeiros a mais que beijinhos Amanda pretendia comprar? 

______________________________________________________________________________ 

b) Após retirar 15 docinhos de cada tipo, quantos brigadeiros e quantos beijinhos ela acabou 

comprando? 

______________________________________________________________________________ 

c) Quantos brigadeiros a mais que beijinhos Amanda levou? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

6 – Ao final da primeira fase de um campeonato de futebol, um dos times havia marcado 16 gols e 

sofrido 11. Na fase seguinte, esse time marcou 4 gols a menos e sofreu a mesma quantidade de 

gols ocorridos na fase anterior.  

a) Sabendo que saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols 

sofridos, qual foi o saldo deste time na primeira fase? 

______________________________________________________________________________ 

b) Quantos gols o time marcou na segunda fase? 

______________________________________________________________________________ 

c) Qual foi o saldo de gols na segunda fase? 

______________________________________________________________________________ 

d) O que aconteceu com o saldo de gols deste time nestas duas fases do campeonato? 

______________________________________________________________________________ 

             

                                

7 – Para fazer uma atividade com seus 30 alunos, a Professora Ana distribuiu entre eles 63 lápis e 

125 folhas, de modo que cada um recebeu a mesma quantidade. 

a) Quantos lápis cada aluno recebeu? 

_________________________________________________  

b) Quantos lápis ficaram sobrando? 

__________________________________________________  

c) Quantas folhas cada aluno ganhou? 

________________________________________________ 

d) Quantas folhas sobraram? 

_________________________________________________________ 

 



18 

 

  

18 

 
AULA 45 
                                                            A SEXTA ORDEM 
Você sabia que… 
     Hoje em dia isso é só apelido. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Estádio Mário 
Filho (nome que seria dado apenas em 1966) logo foi chamado de “maior estádio do mundo”. De 
fato, à época da sua construção, o projeto do complexo de 146.452 metros quadrados para 
155.620 pessoas era insuperável: não havia outro maior para a prática do futebol. O Maracanã foi 
inaugurado com capacidade ainda maior e recebeu 199.854 pessoas na partida que decidiu a 
Copa de 1950. 

 
 

1 – Você já observou que cada algarismo ocupa uma ordem? Então, complete o quadro para 
representar essas ordens. Para completar o quadro utilize o numero 146.452. 

 
 
2 – Escreva por extenso. 
a) 102.300: 
______________________________________________________________________ 
b) 200.310: 
______________________________________________________________________ 
c) 502.843: 
______________________________________________________________________ 
d) 723.000: 
______________________________________________________________________ 
 
3 – Escreva os números a seguir, do maior para o menor:  
 

536.812   125.746   430.000   326.800   258.600 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 4 – Escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números: 
a)  ____________ 109.999____________           
b)  _____________105.600 ___________ 
c) ______________200.000____________        
d) ______________809.728____________ 
   
 
5 – O valor relativo do número depende da ordem que ele ocupa no número. Escreva o valor do 
algarismo 4 em cada um dos números abaixo:  
a) 498.169 ________________________________________________               
b) 209.406 ________________________________________________ 
c) 348.205 ________________________________________________                
d) 514.005________________________________________________ 
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AULAS 46 E 47 
Gráficos e Tabelas  

 Observe o gráfico que mostra o número de veículos novos no Brasil, de janeiro a agosto de 2017. 

 
Fonte dos dados: Fenabrave/G1. Venda de veículos novos registra melhor resultado do ano em agosto.  

 

1 - Em qual dos meses representados no gráfico ocorreu a maior venda de veículos novos?  

______________________________________________________________________________ 

2 – Aproximadamente, qual foi a quantidade de veículos novos vendidos nesse mês?  

______________________________________________________________________________ 

3 – Em que mês vendeu aproximadamente 200.000 veículos?_____________________________ 

4 – E Em qual mês a venda de veículos novos foi menor?________________________________ 

5 – Quantos veículos novos, aproximadamente, foram vendidos nesse mês? 

______________________________________________________________________________ 

 

Mateus achou curioso o fato de existir área rural na cidade de São Paulo. Sua professora 
apresentou um texto e um gráfico para mostrar a população da área urbana e da área rural: 
 

 
 
 

1 – Qual é o título do gráfico? 
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Quantos habitantes a área rural possui?___________________________________________ 
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3 – Como se lê esse número? 

______________________________________________________________________________ 

4 – Que vantagens você apontaria para apresentar dados por meio de gráfico ao invés de texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5 – Onze equipes participaram de uma olimpíada de História. Observe, na lista abaixo, a pontuação 

de cada uma delas na primeira fase. 

 
 

a) Quantos pontos fez a equipe A? ___________________________________________ 

b) Quantos pontos fez a equipe D ? __________________________________________ 

c) Quantos pontos fez a equipe H?___________________________________________ 

d) Quantos pontos fez a equipe K? ___________________________________________ 

e) Qual equipe fez mais pontos? _____________________________________________ 

f) Qual equipe fez menos pontos? ___________________________________________ 

 
 
AULA 48 E 49 
                          
                                    Pirâmides e suas faces 
 
Leandro resolveu pesquisar mais sobre pirâmides e percebeu que, em alguns desenhos, havia 
formas iguais e formas diferentes. Leandro observou que as pirâmides têm faces laterais 
triangulares e também uma face que nem sempre é triangular, denominada base.  

Pontuação das equipes na primeira fase 
da olimpíada de História  

A – 102 340 

B – 95 630 

C – 20 570 

   D – 159 870 

E – 37 890 

F – 46 050 

G – 90 140 

   H – 190 950 

I – 99 870 

J – 31 500 

   K – 108 760 
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1 – Observe a tabela acima e responda: 
a) Como se chama a pirâmide que tem a base em forma de triângulo?  
______________________________________________________________________________ 
b) Como se chama a pirâmide que tem a base em forma de quadrilátero? 
______________________________________________________________________________ 
c) Como se chama a pirâmide que tem a base em forma de pentágono? 
______________________________________________________________________________ 
d) Como se chama a pirâmide que tem a base em forma de hexágono? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Observe na imagem abaixo o que são faces, vértices e arestas e responda: 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A pirâmide amarela tem ___________ vértices, ____________ faces e ________ arestas. 
b) A pirâmide roxa tem __________ vértices, __________ faces e __________ arestas. 

 
 
3 – Observe as figuras e circule a “intrometida”. Explique o porquê dessa figura ser considerada 
“intrometida”. 
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Resposta 
______________________________________________________________________________ 

 
 
4 – Observe a cena abaixo e responda. 
 

 
 
a) Quantas faces essa pirâmide tem? 
_________________________________________________ 
b) Que forma tem a base dessa pirâmide? 
_____________________________________________ 

 
 

AULA 50 
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Utilize a operação inversa para calcular o valor do X. 

1)   X + 39 = 151 
 
 
Resposta: _______________________________________________________________________________ 
 

2) X - 59 = 203 
 
 
Resposta: _______________________________________________________________________________ 
 

3) X  + 13.000 = 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 

4) X  - 1732 = 1935 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 

 
5) X   + 64 = 240 

 
Resposta: _____________________________________________________________________________ 
 

6) X  - 45 = 98 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 

7) X - 128 = 450 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 

8) X  + 21 = 99 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 

9)  X  + 43 = 90 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
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10) X   -  14 = 50 
 
Resposta:  _____________________________________________________________________________ 
 
 
AULAS 51 E 52 
 

 

 
 

ATIVIDADES 
 
 
Calcule o perímetro de cada polígono. 

 
 

__________________________________________ 
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_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
 
AULAS 53 E 54 
 

Temperatura ambiente. 

A temperatura ambiente é o nome dado à temperatura do ar em um determinando ambiente, 

sem a influência da troca de calor com fontes calóricas. Também é considerada temperatura 

ambiente em termos laboratoriais a temperatura média de 22ºC ou 23ºC. 

 
Observe os gráficos de temperatura de cidades brasileiras. 

 
1) Qual é a cidade que registrou a menor temperatura? 

_____________________________________________________________________ 

2) Qual é a cidade que registrou a maior temperatura? 

_____________________________________________________________________ 

3) Você sabe o que significa temperatura máxima e temperatura mínima? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4) Qual foi a temperatura mais alta registrada em Brasília? 
_____________________________________________________________________ 
 

5) Observe o gráfico das temperaturas registradas em Campo Grande no dia 17 de julho. 



26 

 

  

26 

 
a) Qual foi o horário mais frio do dia?___________________________________________ 

 
b) E o de mais calor? ________________________________________________________ 

 
 

c) Amplitude térmica é a diferença entre a maior e menor temperatura registrada no dia. Qual foi 
a amplitude térmica registrada em Campo Grande no dia 17 de julho? 

___________________________________________________________________ 
 
 

AULA 55 
 

LEITURA DE GRÁFICO DE BARRAS 
 

1) Observe o gráfico de brinquedos de Higor. Cada barra corresponde a um brinquedo. 
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AGORA RESPONDA: 
A) Quantas bolas Higor tem?__________________________________________________ 

 
B) Quantos carrinhos? _______________________________________________________ 

 
C) Quantos jogos? __________________________________________________________ 
D) Quantos jogos Higor tem a mais que bolas?______________________________________ 
E) Quantos carrinhos faltam para Higor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? 

________________________________________________________________________ 
 

2) Higor tem quantos brinquedos no total? ________________________________________ 
 

3) Para agrupar uma dezena de brinquedos é só juntar: 
a) Jogos e bolas 
b) Carrinhos e bolas. 
c) Carrinhos e jogos. 

 
 

AULAS 56 E 57 
 
NÚMEROS ORDINAIS: 
 
Assista o vídeo abaixo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fvtjQLkufoE 
 
Agora leia: 

 

 
Os números ordinais podem apresentar flexão de gênero e número. 
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Os termos dos números ordinais 
 
1.º - primeiro; 
2.º - segundo; 
3.º - terceiro; 
4.º - quarto; 
5.º - quinto; 
6.º - sexto; 
7.º - sétimo; 
8.º - oitavo; 
9.º - nono; 
10.º - décimo; 
11.º - décimo primeiro ou undécimo; 
12.º - décimo segundo ou duodécimo; 
13.º - décimo terceiro; 
14.º - décimo quarto; 
15.º - décimo quinto; 
16.º - décimo sexto; 
17.º - décimo sétimo; 
18.º - décimo oitavo; 
19.º - décimo nono; 
20.º - vigésimo; 
21.º - vigésimo primeiro; 
22.º - vigésimo segundo; 
23.º - vigésimo terceiro; 
24.º - vigésimo quarto; 
25.º - vigésimo quinto; 
26.º - vigésimo sexto; 
27.º - vigésimo sétimo; 
28.º - vigésimo oitavo; 
29.º - vigésimo nono; 
30.º - trigésimo; 
40.º - quadragésimo; 
50.º - quinquagésimo; 
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60.º - sexagésimo; 
70.º - septuagésimo ou setuagésimo; 
80.º - octogésimo; 
90.º - nonagésimo; 
100.º - centésimo; 
200.º - ducentésimo; 
300.º - trecentésimo ou tricentésimo; 
400.º - quadringentésimo; 
500.º - quingentésimo; 
600.º - sexcentésimo ou seiscentésimo; 
700.º - septingentésimo ou setingentésimo; 
800.º - octingentésimo; 
900.º - noningentésimo ou nongentésimo; 
1.000.º - milésimo; 
10.000.º - décimo milésimo; 
100.000.º - centésimo milésimo; 
1.000.000.º - milionésimo; 
1.000.000.000.º - bilionésimo; 
1.000.000.000.000.º - trilionésimo. 
 
 
Agora veja os mesmos números de forma abreviada: 
 
- 58º; 
- 76º; 
- 582º; 
- 897º; 
- 1907º; 
- 75.412ª. 
 
Geralmente o numeral ordinal é usado até o décimo, sendo substituído posteriormente por numerais 
cardinais, como em “quarenta e dois”, “oitenta e sete”, por exemplo. 
 
Para fazer a abreviação dos números é preciso seguir a determinada ordem: 
 
O número + a abreviação + a terminação º ou ª, que serve para indicar o gênero. 
 
ATIVIDADES 
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AULAS 58 E 59 
 
AINDA SOBRE OS CARDINAIS... 
ATIVIDADES 
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AULA 60 
 
GRÁFICO DE LINHAS 
 
Hoje vamos aprender a ler gráfico de linhas.  
O gráfico abaixo: 

 
 
Ele mostra o faturamento de uma empresa nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
Os pontos indicam o valor do faturamento. 
Em 2015 o faturamento foi de R$ 18.000,00. Em 2018 ficou entre 10 e 12 mil. 
AGORA VAMOS VER SE VOCÊ ESTÁ CRAQUE NA LEITURA DE GRÁFICO DE LINHAS. 
 

1- Observe o gráfico abaixo e responda as questões: 
 

 

 
 
O gráfico mostra as vendas que Paulo fez nos meses de julho à dezembro.  

a) Qual foi o mês que ele vendeu mais? __________________________________________ 
b) Quais os meses em  que as vendas ficaram iguais?_______________________________ 
c) Qual o total de vendas de Paulo nos meses de outubro, novembro e dezembro?  

________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 
 
AULAS 17 E 18 
A estrutura das sociedades mesopotâmicas. 
       A sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo estava o rei, que, originalmente, era o 
líder da comunidade e seu comandante militar em caso de guerra. Por meio de arrecadação de 
impostos e da guerra, o rei foi se fortalecendo e impôs sua vontade à população. 
           

 
                                                                         
1 – Pesquise na imagem acima e escreva a que classe pertence cada membro da sociedade 
mesopotâmica. 

 
2 – Como as pessoas se tornavam escravos na Mesopotâmia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3 – Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
  
(1) Sacerdotes       
(2) Chefes militares 
(3) Faraós    
(4) Camponeses 
(5) Nobres 
(6) Artesãos         
(7) Escravos      
(8) Funcionários do Estado 
 
 
(   ) Era considerado um Deus vivo ele e sua família Vivian em grandiosos palácios e levavam uma 
vida de muito conforto. 
(   ) Realizavam diversos trabalhos artesanais. 
(   ) Eram parentes dos faraós e ocupavam importantes cargos  administrativos. 
(   ) Em sua maioria eram prisioneiros de guerra e trabalhavam nos campos,nas minas no deserto. 
(   ) Se ocupavam com criação de animais,com caça,pesca e o cultivo de produtos agrícolas. 
(   ) Detinham altos postos no exercito. 
(   )  Conduziam as cerimônias religiosas. 
(   ) Auxiliavam o Faraó,por exemplo, na fiscalização das  plantações e na cobrança de tributos. 
 
 
4 – Na Mesopotâmia não havia escravos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 
(   ) Verdadeira                               (   ) Falsa 
 
5 – O  rei da Mesopotâmia era o Faraó. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 
(   ) Verdadeira                               (   ) Falsa 
 
 
AULA 19 E 20 

  
Papiro do livro dos mortos que retratam o julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer. 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois da morte o destino das pessoas comuns não estava assegurado de forma categórica. 
A vida no além-túmulo era cheia de perigos que podiam ser vencidos, principalmente, por meios 
mágicos. Embora a grandiosidade dos funerais e do túmulo fosse um símbolo de status, o fato deles 
realçarem o prestígio do falecido durante a vida era um aspecto secundário. O defunto podia 
continuar vivendo dentro e ao redor do túmulo, ou podia viajar para o outro mundo. 

 
As cenas que vemos acima estão pintadas em um papiro do Livro dos mortos e retratam o 

julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer. No canto superior esquerdo, Hanufer está 
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ajoelhado, em sinal de veneração, diante de 14 figuras: os juízes da morte. Abaixo, ele é levado 
pela mão por Anúbis (deus dos mortos) até a balança da justiça. Lá, o seu coração é colocado num 
dos pratos e, no outro, é posta a pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que 
a pena para que a pessoa fosse absolvida. 

 
1 – Pesquise sobre os deuses e escreva: 
a) Rá 
_____________________________________________________________________________ 
b) Osíris 
___________________________________________________________________________ 
c) Isis 
_____________________________________________________________________________ 
d) Hórus 
___________________________________________________________________________ 
e) Anúbis 
__________________________________________________________________________ 
f) Set 
_____________________________________________________________________________ 
g) Nephthis 
________________________________________________________________________ 
h) Hathor 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Esse aspecto da religião do Antigo Egito é semelhante a alguma religião atual?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Diante deste tribunal julgava-se o coração da pessoa para ser absolvido, como deveria ser 
esta pessoa?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Detalhe de uma placa de argila com uma inscrição cuneiforme mesopotâmica. 
      
  A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias e experiências e transmiti-las ás novas 
gerações. Acredita-se que a escrita surgiu da necessidade de se resolverem problemas práticos, 
como controlar a arrecadação e os gastos dos templos e palácios. 
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4 – Usando a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, escreva:  
a) O seu nome. 
b) O nome do seu melhor amigo. 

 
 
AULAS 21 E 22 

 
Painel mesopotâmico datado de 2500 a. C, representando diferentes cenas de uma guerra. 

        

  
 

A rivalidade pelas terras mais férteis e a cobiça dos povos vizinhos foi o principal motivo de 

guerras entre os povos mesopotâmicos, as condições geográficas da Mesopotâmia não ofereciam 

proteção natural, o que ocasionou várias ondas de ataques. 

 
O painel acima mostra soldado lutando em carros de guerra, puxados por animais e levando 

prisioneiros para o rei. As vestes desses personagens caracterizam o contexto de guerra. Há 

pessoas caídas no chão, provavelmente feridas. Esses elementos indicam que os mesopotâmicos 

eram povos belicosos. 

 

1 – Relacione cada letra destacada na imagem à sua descrição correta.  

(     )  Figura central de maior tamanho, junto ao seu carro de combate e seus generais.  

(     ) Soldados com elmo e espadas curtas combatiam a pé.  

(     ) Inimigos presos.  

(     ) Inimigos pisoteados pelos carros de combate.  

(     ) Carro de guerra puxado por onagros e levando dois homens.  

(     ) Chefe nu sendo conduzido ao rei. 
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2 – Observando o estandarte acima, qual a característica do povo mesopotâmico?  

______________________________________________________________________________ 

 

Imagens dentro do túmulo de Djehutihotep, descoberto na Era Vitoriana, descrevem uma cena de 

escravos transportando uma estátua colossal do governante do Império Médio; e nela, há um 

homem na frente do trenó derramando líquido na areia. Você pode vê-lo na imagem acima, à direita 

do pé da estátua. Tudo se resume ao atrito. Os antigos egípcios transportavam sua carga rochosa 

através das areias do deserto: dezenas de escravos colocavam as pedras em grandes “trenós”, e 

as transportavam até o local de construção. Na verdade, os trenós eram basicamente grandes 

superfícies planas com bordas viradas para cima. Quando você tenta puxar um trenó desses com 

uma carga de 2,5 toneladas, ele tende a afundar na areia à frente dele, criando uma elevação que 

precisa ser removida regularmente antes que possa se tornar um obstáculo ainda maior. A areia 

molhada, no entanto, não faz isso. Em areia com a quantidade certa de umidade, formam-se pontes 

capilares – micro gotas de água que fazem os grãos de areia se ligarem uns aos outros -, o que dobra a 

rigidez relativa do material. Isso impede que a areia forme elevações na frente do trenó, e reduz pela metade 

a força necessária para arrastar o trenó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Leia o texto acima e responda: 
a) Sobre o que o texto fala? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Qual a sua opinião sobre esse assunto?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c) Que argumento usa para explicar o método utilizado? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d) Você concorda com este método? Por quê? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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AULAS 23 E 24 
Assista o vídeo abaixo: 
 
http://www.azinteligencia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:qu
erida-morena&catid=56:4o-ano&Itemid=109 
 
Campo-grandense de coração, Palmira presenteou a cidade com poemas - CREDITO: 
CAMPO  
GRANDE NEWS 
 
Nascida no dia do aniversário de Campo Grande Palmira Arruda Vasconcelos sempre se 
considerou "forasteira por acidente" na “querida morena” que amou de coração desde o primeiro 
instante. 
Palmira abandonou vida no interior de São Paulo para recomeçar em Campo Grande. Na época, 
ela era diretora de escola aposentada e com a doença do marido, ficou responsável pelo sustento 
da casa.   
 

 
 
 
SOU FORASTEIRA, VOCÊ SABE 
MAS FOI UM ACIDENTE  
NASCER LONGE DE VOCÊ  
LÁ NO ORIENTE 
 
AQUI FINQUEI MINHAS RAIZES 
TRONCO DE ARUEIRA FORTE E FIRME 
ESQUECENDO A INJUSTIÇA, A MORTE E A DOR 
E DEI-ME A VOCÊ POR ADOÇÃO 
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CAMPO GRANDE, MORENA, MEU AMOR. 
 
SEUS HORIZONTES LARGOS 
SÃO OS BRAÇOS QUE ME ACOLHERAM COM MEIGUICE 
QUE SÓ MORENAS, BEM CABOCLAS ,PODEM TER 
MISTURANDO CARINHO E A DENGUICE 
 
NA HOSPITALIDADE DE SEUS FILHOS 
CRESCEMOS TODOS JUNTOS, COMO IRMÃOS 
COMO CRESCEM LADO A LADO 
O ESPINHO E A FLOR 
 
CAMPO GRANDE, MORENA, MEU AMOR 
 
CHEGUEI COMO CHEGA O APITO DO TREM 
RASGANDO O SILÊNCIO QUE FAZ TANTO BEM 
PORQUE O AGITO DO PROGRESSO É EXIGENTE 
NÃO OLHA PARA TRÁS, SÓ PARA FRENTE 
NÃO ACEITA O COMUM, NEM OLIENADO 
MUDA DE RUMO COMO MUDA O VENTO 
SE CAI, LEVANTA COM DETERMINAÇÃO 
SEGUE EM FRENTE COM TODO DESTEMOR 
COMO SEGUE VOCÊ. 
CAMPO GRANDE, MEU AMOR 
 
 
RESPONDA: 
 

1) Por que a autora diz que é forasteira? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2) Por que Campo Grande é chamada, no poema, de morena? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

3) A que a autora compara sua chegada a Campo Grande para rasgar o silêncio? 
 
 
 

4) Segundo a autora, o povo campograndense é: 
 

a) hostil 
 

b) hospitaleiro 
 

c) egoísta 
 

d) bagunceiro 
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GEOGRAFIA 
AULA 9 

Elaboração dos mapas 
 
 
As representações de locais da Terra fazem parte da história de todos os povos. No século XVIII, 
os cartógrafos já elaboravam mapas cujos contornos eram bem parecidos com os reais. 
      No século XIX, a elaboração de mapas evoluiu com a utilização da fotografia aérea, que oferece 
visão vertical da superfície terrestre e possibilita a produção de plantas e mapas detalhados, com o 
auxílio de outras técnicas. 
     A partir do século XX, passou-se a utilizar imagens obtidas por satélites artificiais, o que 
possibilitou a elaboração de mapas cada vez mais detalhados. Observe o mapa e a imagem de 
satélite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Compare o contorno da América do Sul na imagem de satélite com o do mapa.O que se 
pode concluir? 

 
 
 

2) O que são cartógrafos? 
 
 
 

3) A partir de qual século passou-se a utilizar imagens obtidas por satélites artificiais? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 10 

 
Imagens de satélites 

 
        Os satélites artificiais são equipamentos lançados no espaço que giram ao redor da terra. 

Existem vários tipos de satélite, com diferentes finalidades. Alguns enviam imagens da superfície 
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terrestre e mostram o desmatamento de áreas com cobertura vegetal original, a ampliação de 

espaços urbanos de municípios ou a poluição de rios e mares, por exemplo, outros, transmitem 

dados e imagens sobre as condições do tempo atmosférico, outros, ainda, servem para a 

comunicação. 

           Observe as imagens de satélite a seguir. Nelas, a parte escura mostra a área urbana do 

município de Belo Horizonte (MG) no centro, e dos municípios que estão no seu entorno, ou seja, 

nas suas proximidades, em 1989 e 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – O que são satélites artificiais?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Cada satélite artificial pode ter uma finalidade. Exemplifique. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Comparando as duas imagens acima, houve alguma modificação nas áreas urbanas 
apresentadas? Explique. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

AULA 11  
 
Observe e compare as imagens de satélite 1 e 2  abaixo.Elas são do município de Ipojuca (PE) 
em 2006 e em 2017, respectivamente. 
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1 – Quais são as diferenças e as semelhanças que você observa comparando as imagens 1 e 2? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 Agora,compare a imagem 2 e o mapa a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Quais são as semelhanças entre o mapa acima e a imagem de satélite 2? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3 – No mapa, como foram representadas? 
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a) As ruas?_____________________________________________________________________ 
 

b) A vegetação, as plantações e os terrenos sem construção?____________________________ 
 

c) A rodovia?____________________________________________________________________ 
 
d) O rio?_______________________________________________________________________ 
 
3 – Que recurso, utilizado em mapas e plantas, foi empregado nesse mapa para a identificação 
dos elementos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

AULA 12  
 
 

Observe a imagens com atenção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – A imagem 1, é de satélite e mostra cobertura vegetal de duas cidades do Estado de São Paulo. A 
imagem 2 traz uma notícia de jornal sobre a utilização de satélites para policiar as florestas. Sobre o que 
tratam as imagens? 
(A) Desmatamento da vegetação original. 
(B) Organização das cidades. 
(D) Reflorestamento 
(E) Descoberta dos satélites artificiais. 



43 

 

  

43 

2 – Observe a imagem 1 e explique o que acontece com a cobertura vegetal à medida que a população 
de uma cidade cresce. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 – Como as imagens dos satélites artificiais podem ajudar a combater o desmatamento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

CIÊNCIAS 
 
AULAS 22 E 23 
LEIA: 

 
Após a leitura doi texto e com base em seus conhecimentos, responda: 
 

1) Quais hábitos de higiene, você considera importante em uma cidade? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2) O que significa saneamento básico? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3) Cite alguns prejuízos causados a população pela falta de saneamento básico: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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AULA 24 
 
Leia o texto abaixo: 
 

 
 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, explique as principais medidas de 
saneamento básico. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 
AULAS 25 E 26 
 

Leia o texto abaixo: 
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1- A água que vai para a estação de tratamento vem de onde? 

___________________________________________________________________ 
 

2- Quais os produtos que são misturados para a floculação? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3- O que acontece quando a água passa pela decantação? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4- Por que o cloro é colocado na água? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5- E o flúor? 

___________________________________________________________________ 
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AULA 27 
Observe a foto abaixo: 
 

 
 

1) Esta foi foi feita em uma comunidade carente de uma grande cidade brasileira. 
Além da extrema pobreza, qual outro problema grave nesta comunidade? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2) Devido a esses problemas quais os problemas que os moradores podem enfrentar? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

AULAS 28 E 29 
 
Resíduos sólidos 
 

No Brasil existem dois tipos de coleta de resíduos porta a porta. Na coleta convencional, os resíduos 

são coletados e transportados por caminhões e levados para aterros onde ficam depositados por muitos 

e muitos anos. Já na coleta seletiva, apenas os resíduos recicláveis são coletados por caminhões 

especiais ou por catadores de materiais recicláveis e depois levados até as centrais de triagem, onde 

são separados de acordo com suas características e encaminhados para a reciclagem. Além disso, 

temos também os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), locais onde a população pode descartar os 

materiais recicláveis quando não há coleta seletiva porta a porta. Por isso é tão importante sabermos 

como separar os resíduos sólidos que descartamos em nosso dia a dia. Assim, os materiais recicláveis 
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poderão ser destinados para a coleta seletiva e depois transformados novamente em matéria prima, 

para fabricar novos produtos. 

ATIVIDADE 

Explique a diferença entre coleta convencional e coleta seletiva do lixo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Como o lixo é descartado na sua casa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

AULA 30 
 

A coleta seletiva do lixo é representada por cores. 
AZUL – AMARELO – VERDE – VERMELHO – LARANJA – MARROM – CINZA 
 
Pesquise, consulte seus familiares e complete qual a cor de cada tipo de material: 
 
1) Papel - ______________________________________________________________ 
2) Rejeitos - ____________________________________________________________ 
3) Plástico - ____________________________________________________________ 
4) Vidro- _______________________________________________________________ 
5) Metal - ______________________________________________________________ 
6) Materiais perigosos - ___________________________________________________ 
7) Ôrganicos - __________________________________________________________ 

 
 

AULAS 31 E 32 
LEIA 
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RESPONDA: 
 

1) De acordo com o texto, cada cidadão produz quanto de resíduo por dia? 
_____________________________________________________________________ 
 

2) Desses resíduos produzidos, qual o percentual que pode ser reciclado? 
_____________________________________________________________________ 
 

3) Por origem, quais os tipos de resíduos existentes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4) Por fonte, quais os tipos de resíduos existentes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5) Por classe, quais os tipos de resíduos existentes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
AULA 33 
 
Observe atentamente as lixeiras. 
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De acordo com cor, em qual lixeira você deve colocar os produtos abaixo: 
 

a) _____________________ 

b) _____________________ 

c) ______________________________ 

d) _______________________ 



 

 

51 

e) ________________________ 

f) ___________________________________________ 
 
 
 
ARTE 
 
AULA 16 

ARTE POPULAR MESTRE VITALINO 
 

 
Mestre Vitalino (1909-1963) foi um artista popular brasileiro considerado um dos 

maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. 

 

Vitalino Pereira dos Santos (1909-1963), conhecido como Mestre Vitalino, nasceu 

na cidade de Caruaru- Pernambuco, no dia 10 de julho de 1909. Filho de um lavrador e 

de uma artesã que fazia panelas de barro para vender na feira, desde seis anos de idade 

já fazia transparecer seu talento moldando pequenos animais com as sobras do barro. 

O barro retirado do Rio Ipojuca em cujas margens Vitalino brincava na infância, foi desde 

cedo a matéria-prima que sem imaginar mais tarde daria forma a sua arte e o tornaria 

famoso, produzindo uma arte simples que encantou o mundo e que os especialistas 

decidiram batizar como arte figurativa (descreve as manifestações artísticas que 

representam: a forma humana, os elementos da natureza e os objetos criados pelo 

homem). 
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Banda de Músicos 

 

 

 
 

BOI-CERÂMICA FAMILIA COLHEITA- CERÂMICA 

 

                                                  
MULHERCOM LATAD'ÁGUA-CERÂMICA NOIVOS A CAVALO–CERÂMICA 
 

 
ATIVIDADE 1 

1) Quem foi MestreVitalino? 
 

 

2) Qual é sua matéria prima para fazer suasobras? 
 

 

3) Mestre Vitalino já tinha talento quando era muito pequeno, o que ele moldava com barro? 

A cerâmica é o resultado final, é o processo de confecção da cerâmica de alta 
temperatura (até 1.300 graus), mas para virar cerâmica usa-se o 
barro. 
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AULA 17 
AS BANDEIRINHAS DAS FESTAS POPULARES BRASILEIRAS  

NAS TELAS DE ALFREDO VOLPI. 

 
ALFREDO VOLPI, NASCIDO NA ITÁLIA, EM 1896, FALECEU EM SÃO PAULO, EM 1988, COM SEUS 92 ANOS. 
ITALIANO DE NASCENÇA, VEIO COM SEUS PAIS PARA O BRASIL COM POUCO MAIS DE UM ANO, EM 1897. É 
CONSIDERADO UM DOS PRINCIPAIS ARTISTAS DA SEGUNDA GERAÇÃO DA ARTE MODERNA BRASILEIRA. 
GANHOU DESTAQUE COM PINTURAS REPRESENTANDO CASARIOS E BANDEIRINHAS DE FESTAS JUNINAS 
(SUA MARCA REGISTRADA). O PINTOR UTILIZAVA CORES ÚNICAS EM SUAS OBRAS QUE AS CARACTERIZAM, 
DESDE OS  TONS  DE  OCRES  ATÉ  OS  ROSAS,  VERDES  E  AZUIS “BEBÊS”. SUA PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO 
À ARTE BRASILEIRA FOI À SÉRIE DAS BANDEIRINHAS.SEMPRE ATENTO AO COTIDIANO, O PINTOR 
UTILIZAVA AS BANDEIRINHAS COMO INSTRUMENTO PARA AS ABSTRAÇÕES NA TELA, UTILIZANDO DE 
SUAS FORMAS GEOMÉTRICAS BEM DEFINIDAS DE MODO EXPRESSIVO. 
 
ATIVIDADE: 
OBSERVE AS CORES E FORMATO DESSA OBRA, COM APENAS CINCO RETAS E FACIL FAZER UMA 
BANDEIRINHA. TENTE DESENHAR AGORA NO ESPAÇO AO LADO SUA OBRA DE ARTE, PREENCHENDO TODO 
O ESPAÇO COM BANDEIRINHAS E PINTANDO COM SUAS CORES PREFERIDAS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TIRE UMA FOTO E ENVIE PARA A PROFESSORA. 
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AULA 18 
LITERATURA BRASILEIRA E O FOLCLORE 

 
A FIGURA ACIMA ILUSTRA O CONHECIDÍSSIMO ESCRITOR MONTEIRO LOBATO (1882-
1948), QUE CRIOU UM UNIVERSO INFANTIL ENRIQUECIDO PELO FOLCLORE E PELA SUA 
CRIATIVIDADE. BUSCOU O NACIONALISMO NA AÇÃO DAS PERSONAGENS QUE REFLETIAM 
NA BRASILIDADE, SENDO UM DOS MAIS COMPLETOS AUTORES DA LITERATURA 
INFANTIL. JOSÉ BENTO MONTEIRO LOBATO CRIOU, COM O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO, 
UMA OBRA VIGOROSA, FANTÁSTICA, QUE MISTURA ELEMENTOS TÍPICOS DA CULTURA 
BRASILEIRA, COMO A VIDA NA ROÇA, AS MEMÓRIAS DE INFÂNCIA LIGADAS A FORTES 
ELOS FAMILIARES COMO A CASA DOS AVÓS (NESTE CASO DA AVÓ, DONA BENTA) E 
PERSONAGENS DO FOLCLORE NACIONAL, PROPORCIONANDO PARALELAMENTE QUE 
TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE DESCOBRISSEM SUAS HISTÓRIAS TAMBÉM 
CONHECESSEM UM POUCO DA HISTÓRIA DO MUNDO EM GERAL, COM PASSAGENS PELA 
GRÉCIA ANTIGA, FÁBULAS E OUTROS MOMENTOS MARCANTES DA AVENTURA HUMANA 
NO PLANETA. 

ATIVIDADE - PERSONAGENS DO SÍTIO 
VOCÊ SABE IDENTIFICAR OS PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO?  

1- COMPLETE COM OS NOMES DOS PERSONAGENS DE ACORDO COM OS NÚMEROS.!  
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PERSONAGEM 1 ___________________ 
PERSONAGEM 2 ___________________ 
PERSONAGEM 3 ___________________ 
PERSONAGEM 4 ___________________ 
PERSONAGEM 5 ___________________ 
PERSONAGEM 6 ___________________ 
PERSONAGEM 7 ___________________ 
PERSONAGEM 8 ___________________ 
PERSONAGEM 9 ___________________ 
PERSONAGEM 10 __________________ 
 

 
2- QUAL É O SEU PERSONAGEM PREFERIDO? POR QUÊ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

AULA 19 
 

LENDAS DO  FOLCLORE BRASILEIRO 
AS LENDAS FOLCLÓRICAS REPRESENTAM O CONJUNTO DE HISTÓRIAS E CONTOS NARRADOS PELO POVO 
QUE SÃO TRANSMITIDAS DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO POR MEIO DA ORALIDADE. AS LENDAS COMBINAM 
FATOS REAIS E HISTÓRICOS COM FATOS IRREAIS QUE SÃO MERAMENTE PRODUTO DA IMAGINAÇÃO 
AVENTURESCA HUMANA. CADA REGIÃO DO BRASIL POSSUI UM ARSENAL DELAS. UMA DAS PRINCIPAIS 
LENDAS DO FOLCLORE BRASILEIRO, A CUCA É REPRESENTADA POR UMA VELHA BRUXA, COM CABEÇA DE 
JACARÉ, QUE ASSUSTA E ROUBA AS CRIANÇAS TRAVESSAS QUE DESOBEDECEM AOS PAIS. A FIGURA DA 
CUCA NO BRASIL ESTÁ ASSOCIADA À DESCRIÇÃO FEITA POR MONTEIRO LOBATO (1882-1948) NA OBRA 
“SÍTIO DO PICA PAU AMARELO”.  A OBRA LITERÁRIA FOI POSTERIORMENTE ADAPTADA PARA A 
TELEVISÃO. NESSA VERSÃO TELEVISIVA, A CUCA É UM JACARÉ COM CABELOS AMARELOS E QUE VIVE 
NUMA CAVERNA, ONDE FAZ POÇÕES MÁGICAS. DÊ UMA OLHADA NAS PÁGINAS 50 A 53 DO LIVRO DIDÁTICO 
DE ARTE (NOVO PITANGUÁ, ED. MODERNA), OBSERVE VÁRIAS IMAGENS APRESENTADAS EM RELAÇÃO 
AOS PERSONAGENS DO FOLCLORE.  
 

ATIVIDADE: LENDA DA CUCA 
A CUCA É UMA IMPORTANTE E CONHECIDA PERSONAGEM DO UNIVERSO DO FOLCLORE BRASILEIRO, É 
REPRESANTADO POR UMA VELHA, COM CABEÇA DE JACARÉ, QUE POSSUI UMA VOZ ASSUSTADORA. 
 
ASSISTA O VÍDEO DA MÚSICA   
 
https://www.youtube.com/watch?v=y4YLN0ZQdyk 
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AGORA FAÇA UM DESENHO DA CUCA. CAPRICHE. TIRE UMA FOTO E ENVIE PARA A 
PROFESSORA. 
 
AULA 20 
 
ARTE POPULAR 
 

Arte popular é atribuição que se dá a produção artísticas (pintura, literatura,escultura, 

etc) com relevante valor de pessoas que nunca se especializaram em arte, de fato 

frequentando uma universidade. A arte popular é a arte do povo, a cultura popular é a 

raiz dessa arte. 

Arte popular é a manifestação artística do povo. É constituída por artefatos, 

peças artísticas e escritos produzidos por essas pessoas, as quais não se atribui 

nenhum conhecimento acadêmico ou letrado. Artistas populares nunca 

frequentaram nenhuma academia ou escola de arte que pudesse lhes certificar ou 

especializar. São simples representantes do povo, que possuem uma habilidade, um 

verdadeiro autodidata. 

ARTE POPULAR: TIPOS DE PRODUÇÃO 

 

 
Vamos conhecer mais da arte popular: 

 
CUCA 

CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA TE PEGA 

TE PEGA DAQUI, TE PEGA DE LÁ. 
 

A CUCA É MALVADA 
E SE FICA IRRITADA 

A CUCA ZANGADA 
CUIDADO COM ELA 

A CUCA É MATREIRA 
 

E SE FICA ZANGADA 
A CUCA É DANADA 

CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA TE PEGA 

TE PEGA DAQUI, TE PEGA DE LÁ. 
 

CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA T EPEGA 

A CUCA E DANADA 
ELA VAI TE PEGAR.  

(CÁSSIA ELLER) 

A diversos tipos de suas obras produções, entre eles estão a pintura, as esculturas, 

literatura e outros. São artes inspiradas em crenças, regionalidades, costumes típicos 

culturais, lendas. São esteticamente valorizados e tem total reconhecimento artísticos. 
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PERCEBA QUE A ARTE POPULAR É RICA E AMPLA. 

ATIVIDADES 

1- Defina a arte popular. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2- Quem faz a arte popular? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3- Cite os tipos de produções e manifestações. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4- Onde suge a inspiração dos artístas? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

AULA 21 
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Bumba meu boi de São Luis 

 

Releitura, o que é? 

Ação de interpretar novamente alguma coisa. 
 
 

Para isso, não é preciso empregar a mesma técnica que o artista original usou, 

nem mesmo os mesmos materiais. Afinal de contas, não estamos falando de reproduzir 

uma obra e sim, reler. Observe: 

 
 

Monalisa- Leonardoda Vinci Releitura 

1) Faça a releitura da pintura de Militão. Pinte, bem colorido!  
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2)  

 
 
 

ENVIE UMA FOTO DA SUA ATIVIDADE PARA A PROFESSORA. 
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AULA 22 

XILOGRAVURA 
 
 

Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeiracomo matriz e possibilita 

a reprodução da imagem gravada sobre o PAPEL ou outro suporte adequado. É um 

processo muito parecido com um carimbo. É uma técnica em que se entalha na madeira, com 

ajuda de um instrumento cortante, a figura ouforma. 

A xilogravura popular é uma permanência do traço medieval da cultura 

portuguesa transplantada para o Brasil e que se desenvolveu na literatura de cordel. 

 

 

 



 

 

61 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

Então, o que é o Cordel? Poemas rimados que eram apresentadas penduradas 

em cordas – ou cordéis, como é chamado em Portugal – chegaram ao Nordeste 

brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel 

como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande 

do Norte. 
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Existem grandes nomes de artistas que se inspiram nos cordéis. José Miguel da Silva 

(1961, Bezerros – Pernambuco) é filho de J. Borges, começou a trabalhar aos 

10 anos de idade na gráfica do pai, onde se produziam grandes quantidades de folhetos de cordel. 

Inicialmente, trabalhou em composição tipográfica, atividade que o manteve próximo aos trabalhos 

do pai e à qual foi progressivamente incorporado, em face do grande talento e da capacidade 

técnica que logo desenvolveu. Iniciando com pequenas gravuras, Miguel despertou desde muito 

cedo o interesse de marchands e colecionadores. Embora tenha vendido muitas de suas matrizes, 

ele formou um acervo que hoje conta com mais de 100 obras, algumas das quais expostas em 

Garanhuns, em Recife e no Rio de Janeiro. 

Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais 

características: 

● Linguagem coloquial(informal); 

● Uso de humor, ironia esarcasmo; 

● Temas diversos: folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios 

históricos, realidade social,etc; 

● Presença de rimas, métrica e oralidade. Fala de amor, luta, fé emistério. 

 
 

ATIVIDADE 1 

1) O que éxilogravura? 
 

 

Qual a importância da literatura do cordel? 
 
 

2) Porque a literatura do cordel é importante para ofolclore? 
 

 
 
AULA 23 
 

 

 PORTINARI 

É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos 

costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. 
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A OBRA DE CANDIDO PORTINARI É MARCADA POR SUA INFÂNCIA EM BRODOWSKI, ONDE NASCEU, EM 
1903. SUA TRAJETÓRIA COMO PINTOR, DESENHISTA, ILUSTRADOR E POETA DEMONSTRA A IMPORTÂNCIA 
DA VIVÊNCIA E DA OBSERVAÇÃO DAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESDE PEQUENO, 
GOSTAVA DE DESENHAR E PINTAR E NA ESCOLA ERA MUITO SOLICITADO PARA ILUSTRAR OS CADERNOS 
DOS COLEGAS. QUANDO ERA MENINO, ELE NADAVA NOS RIOS, EMPINAVA PIPA E JOGAVA PIÃO E FUTEBOL 
COM SEUS IRMÃOS E OUTROS GAROTOS NA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO. COM APENAS 9 ANOS, SEU 
TALENTO FOI DEMONSTRADO AO TRABALHAR COMO AJUDANTE DE UM GRUPO DE PINTORES ITALIANOS 
QUE DECORAVA A IGREJA MATRIZ. O MENINO CANDINHO SAIU DE BRODOWSKI E TORNOU-SE CANDIDO 
PORTINARI, GRANDE PINTOR DO BRASIL. CONSIDERADO O PINTOR OFICIAL DO PAÍS, FEZ MUITOS 
TRABALHOS PARA O GOVERNO, DECORANDO PRÉDIOS, IGREJAS, BANCOS E ESCOLAS COM TEMÁTICAS QUE 
VARIARAM ENTRE BRINCADEIRAS INFANTIS, CENAS RELIGIOSAS E HISTÓRICAS. SUAS OBRAS MOSTRAM A 
REALIDADE COM A QUAL ELE CONVIVEU EM SUA INFÂNCIA, SUAS OBSERVAÇÕES DA VIDA DOS 
LAVRADORES E RETIRANTES E UM EMPENHO EM RETRATAR A HISTÓRIA, A TRADIÇÃO E A RELIGIOSIDADE 
DOS BRASILEIROS. 
 
AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE FAZER RELEITURA. FAÇA A RELEITURA DA OBRA “ 
MENINOS BRINCANDO”. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
AULA 20 
 
Hoje vamos aprender um pouco mais sobre ATLETISMO. 

 
 
ATIVIDADES 
 

1- De acordo com o texto o atletismo é composto por 3 modalidades de esporte. Cite-as abaixo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2- Qual modalidade deste esporte olímpico foi utilizado para ilustrar o texto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
AULA 21 
 
Ainda sobre atletismo. Vamos relembrar: 
 
O ATLETISMO É UM CONJUNTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ( CORRIDA, SALTOS E 
ARREMESSOS), QUE TEM A ORIGEM NAS PRIMEIRAS OLIMPÍADAS REALIZADAS NA GRÉCIA 
ANTIGA. NOS PRIMEIROS JOGOS OLÍMPICOS, REALIZADOS EM 776 A.C., ERAM REALIZADAS 
PROVAS DE CORRIDAS E ARREMESSOS DE PESO. GRANDE PARTE DAS PROVAS DE 
ATLETISMO É REALIZADA EM ESTÁDIOS FECHADOS. NESTES ESTÁDIOS, EXISTEM AS 
DEMARCAÇÕES ESPECÍFICAS ´PARA CADA PROVA E TAMBÉM OS EQUIPAMENTOS. 
 
ATIVIDADES 

1- Observe as imagens abaixo e responda qual a imagem que está relacionada ao lançamento de 
peso? 

a)               b)               c)            d)  
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2- Qual das imagens abaixo mostra o salto com obstáculo? 

a)           b)           c)             d)  

 
AULA 22 
 
AGORA QUERO SABER... 
 
QUANTAS FITAS VOCÊ CONSEGUE PULAR? 
 
• Salto em distância: desenhe cinco a 10 linhas com a fita de papel, cada uma a cerca de 20 cm de 
distância, em um tapete. A partir da primeira linha, comece a pular para ver quantas tiras são cruzadas. 
 
OUTRAS ADAPTAÇÕES: 
Na terra: Você pode riscar as linhas com ajuda de um palito. 
 
No cimento: Com a ajuda de um giz ou pedra faça as linhas no chão. 
 
Dica: pegue sua régua escolar para marcar os 20 cm de distância entre uma linha e outra. 
 
Agora responda: 
 

1) Quantas linhas você conseguiu saltar? 
_____________________________________________________ 

 
AULA 23 
 
Você sabia que ... Apesar de ser a forma organizada mais antiga de competição as mulheres só 
puderam participar nas Olimpíadas de Amsterdâ em 1928? 

 
 
ATIVIDADES 
 

1- Queremos saber sua opinião sobre esta informação. O que você achou deste fato curioso? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


