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LÍNGUA PORTUGUESA 

AULAS 26 e 27  - Interpretação de tirinhas: 

Leia a tirinha da Malfada e responda ao exercício n° 1: 

 
1. A menina do texto: 

(A) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. 
(B) está trocando seus dentes de leite e não gosta disso.  
(C) reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 
(D) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes 

 
 

Interpretação de texto - Gênero: Tirinha  
Leia o texto e depois responda as questões abaixo: 

    

 
1ª) Qual o gênero e a tipologia do texto? 
__________________________________________________________________  
 
2ª) O humor do texto acontece porque 
a)   Maluquinho descobriu um novo remédio. 
b)   a doença do mau hálito é muito incômoda. 
c)   o remédio é a rolha do vidro e não o seu conteúdo.  
d)   o remédio pode ser vendido para milhões de pessoas. 
 
3ª) Os  três  sinais  de  exclamação  que  aparecem  no  primeiro  quadrinho  foram  usados para 
ressaltar 
a)   a descoberta de algo sem importância. 
b)   a euforia do personagem com a descoberta.  
c)   seu desejo de vender o remédio para o amigo. 
d)   seu entusiasmo ao explicar como se tomava o remédio. 
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4ª) A expressão do rosto do amigo de Maluquinho no último quadrinho revela: 

a)   surpresa.  
b)   desânimo.  

c)   raiva. 
d)   decepção.

 
 
Leia a tirinha da  TURMA DA MÔNICA e depois responda as questões: 
 

 
 
 
1ª) Que linguagem foi utilizada para construir a tira? 
      (     ) verbal   (      ) não verbal  
 
2ª) Explique o que cada personagem imaginava ao cultivar a planta. 
      R: 
______________________________________________________________________________. 
 
3ª) Qual dos três desejos gera o humor na tira? 
     (      ) A- Magali      (      ) B- Cebolinha      (      ) C- Cascão  
 
4ª) Para compreender o humor da tira, o leitor precisa usar seu conhecimento sobre uma das 
personagens. Que conhecimento é esse? 
      (       ) O conhecimento que Cascão não gosta de água.  
      (       ) O conhecimento que Magali só pensa em comer. 
      (       ) O conhecimento que Cebolinha gosta de brincar o dia todo.  
5ª) Qual a característica mais conhecida do cacto, no último quadrinho? 
 R: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
6ª) Caso desconheça a característica da personagem ou do cacto, o leitor conseguirá compreender 
bem a tira? Por quê? 
R: 
_______________________________________________________________________________ 

Acentuação gráfica 

As regras de acentuação gráfica são fundamentais não apenas para a escrita correta das palavras, 
mas também para sua pronúncia. 
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As regras de acentuação gráfica foram criadas para, por meio da escrita, orientar a pronúncia 
correta das palavras quanto à sílaba tônica. Os acentos gráficos são dois: agudo (´) e circunflexo 
(^). As regras, já atualizadas pela Reforma Ortográfica, aplicam-se às oxítonas, paroxítonas, 
proparoxítonas, ditongos abertos, hiatos e acentos diferenciais. 
Regras gerais de acentuação gráfica 

1. Monossílabos tônicos: são palavras formadas por uma única sílaba. São acentuados quando 
terminados em: 

 A (s): pá, lá, ás (baralho) 
 E (s): pé, fé, ré 
 O (s): pó, dó 

2. Oxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica é a última. Recebem acento quando terminadas em: 

 A (s): so-fá, Pa-rá, ma-ra-cu-jás, Pa-ra-ná. 
 E (s): vo-cê, ca-fé, be-bês. 
 O (s): a-vô, a-vós. 
 EM: al-guém, tam-bém, po-rém, nin-guém. 
 ENS: pa-ra-béns. 

3. Paroxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Recebem acento quando 
terminadas em: 

 L: ní-vel, rép-til, i-na-cre-di-tá-vel. 
 R: a-çú-car, re-vól-ver, ca-rá-ter. 
 N: hí-fen, ab-dô-men, pró-ton, nêu-tron, e-lé-tron. 
 X: clí-max, tó-rax. 
 I (s): lá-pis, tá-xi, vô-lei, pô-nei, jó-quei. 
 U (s): ô-nus, bô-nus. 
 UM/UNS: fó-rum, quó-rum. 
 Ã (s): ór-fã. 
 ÃO (s): só-tão, ór-gão, ór-fão. 
 ONS: pró-tons, e-lé-trons, nêu-trons. 
 PS: bí-ceps, trí-ceps, qua-drí-ceps, fór-ceps. 
 DITONGOS CRESCENTES: his-tó-ria, sé-rie, á-gua, é-gua, Má-rio, ró-seo. 
 Observação: Antes da Nova Ortografia, havia duas outras regras para acentuação de 

paroxítonas: quando elas possuíam EE e OO. Eram os casos de VOO, ENJOO, CREEM, 
LEEM e VEEM. Essas palavras possuíam acento circunflexo. Hoje, são grafadas sem acento. 

 4. Proparoxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Todas são 
acentuadas. Exemplos: mé-di-co, ár-vo-re, mai-ús-cu-lo, ô-ni-bus, Pi-tá-go-ras. 

Regras especiais de acentuação 

5. Ditongos abertos: os ditongos abertos ÉU, ÉI e ÓI são acentuados para que não se confundam 
suas pronúncias com suas respectivas formas fechadas EU, EI e OI. 

Veja: 

 Formas abertas: céu, réu, cha-péu, a-néis, fí-éis, pas-téis, dói, he-rói, des-trói. 
 Formas fechadas: seu, meu, co-meu, a-vei-a, ba-lei-a, fa-lei, boi, oi-to. 
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Observação: Com a Nova Ortografia, os ditongos abertos EI e OI perderam acento em palavras 
paroxítonas. Exemplos: i-dei-a, as-sem-blei-a, eu-ro-pei-a, ge-lei-a, ji-boi-a, joi-a, he-roi-co. Essas 
palavras tinham acento agudo (idéia, assembléia, européia, geléia, jibóia, jóia e heróico), mas o 
perderam em razão da Reforma Ortográfica. 

Veja também: Cinco superdicas sobre dúvidas verbais 

6. Hiato: acentuam-se os hiatos com I ou U sozinhos na sílaba ou seguidos de S. 

Veja: 

Pa-ís, sa-ú-de, ba-ú, mi-ú-do, a-ça-í, Lu-ís, ra-í-zes, ju-í-zo. 

  

Observações: 

- Hiatos seguidos de NH não são acentuados. Veja: 

Mo-i-nho, ra-i-nha. 

- Com a Nova Ortografia, não se acentuam hiatos precedidos de ditongo em palavras 
paroxítonas. Veja: 

fei-u-ra, boi-u-no, Bo-cai-u-va. 

7. Acento diferencial: recebem acento diferencial algumas palavras homônimas perfeitas que, em 
determinados contextos, podem geram duplicidade de sentido ou confusão na interpretação. 

Veja: 

Pôr (verbo) – Por (preposição) 

(eles) Têm (plural) – (ele) Tem (singular) 

(eles) Vêm (plural) – (ele) Tem (singular) 

(o/um) Porquê (substantivo) – Porque (conjunção) 

(eles) Contêm (plural) – (ele) Contém (singular) 

(eles) Provêm (plural) – (ele) Provém (singular) 

Observações:  

→ As palavras para (verbo), pelo (substantivo) e polo (substantivo) tinham acento diferencial 
antes da Reforma Ortográfica (pára, pêlo e pólo). Esses acentos foram extintos. 

→ O acento diferencial em fôrma (fechado) para diferenciar de forma (aberto) é facultativo. 

→ A forma verbal pôde (passado) possui acento diferencial para distingui-la de pode (presente) 
mesmo não sendo palavras homônimas perfeitas. 



 8 

 
Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas em razão de uma mesma regra: 

a) Réu – sofá – açaí 

b) Música – você - história 

c) Avó – também – Pará   

d) Égua – pá – jequitibá 

e) Saúde – ônibus – fé 

 
Aulas 28 e 29 - Conto 

Atividade de interpretação e compreensão - Conto  
 
Leia o texto para responder as próximas 5 (cinco) questões:  
 
                                                       Esmeralda 
 
Meu nome é Esmeralda. Antes de nascer, eu era [...] um ovo! Depois de um tempo, quebrei a casca 
e saí de dentro [...]. Aí, eu vi que tinha muitos irmãos patinhos. E todos eles gostam de banho de Sol 
pela manhã. Eu também! Então, eu fico com muita sede. Mas sou desastrada e muitas vezes caio na 
tigela ao tomar água. Os patos gostam de se refrescar nadando no lago. É uma aventura muito 
divertida. Certa vez, os gansos correram atrás de mim. Acho que eles não gostam de patinhos [...]. 
Os patos adultos comem milho junto com os marrecos. Mas eu sou pequena, por isso, como farelo 
de fubá com água para não engasgar. No final da tarde, mamãe pata fica contente ao ver seus filhotes 
em fila atrás dela, voltando para casa. 
 
1. Quem conta essa história? 
A) A mamãe pata. 
B) A pata filhote.    

C) Os gansos. 
D) Os marrecos

. 
 
2. Nesse texto, o trecho que apresenta uma ideia de lugar é: 
A) “Aí, eu vi que tinha muitos irmãos patinhos.”. 
B) “E todos eles gostam de banho de Sol pela manhã.”. 
C) “Os patos gostam de se refrescar [...] no lago.”.   
D) “Acho que eles não gostam de patinhos...”. 
 
3. O trecho desse texto que apresenta uma opinião é: 
A) “Meu nome é Esmeralda.” 
B) “Antes de nascer, eu era [...] um ovo!”. 
C) “Então, eu fico com muita sede”. 
D) “É uma aventura muito divertida”.  
 
4.  No trecho “Acho que eles não gostam de patinhos [...].”, a palavra destacada substitui 
A) irmãos patinhos. 
B) gansos.   

C) patos adultos. 
D) marrecos. 

 
5.  De acordo com esse texto, Esmeralda come farelo de fubá com água porque 
A) anda em fila. 
B) é pequena.   

C) fica com muita sede. 
D) tem medo dos marrecos.
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      Vocês sabiam que uma mesma palavra pode ter diferentes significados? Isso é conhecido como 
Polissemia, ou seja, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de 
acordo com o contexto. 
 

 
 
 

Observe as frases abaixo e explique o significado da palavra vela em cada frase: 

I. A mãe vela pelo sono do filho doente. 
R: 
_____________________________________________________________________ 

II. O barco à vela foi movido pelo vento. 
R: 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Aula 30 – Leitura e interpretação de anedota 
 

ANEDOTA: JOÃOZINHO E SEU PAI  
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            O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim: 
        -- Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra – 

comenta contrafeito. 
        -- Legal, pai! Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? 

                                   Donaldo Buchweitz. Piadas para você morrer de rir. 
                  Belo Horizonte: Leitura, 2001, p. 38. 

 

1 – Observe a situação em que se dá o diálogo entre pai e filho. 
a) O momento é tenso ou descontraído? Por quê? 

R: 
________________________________________________________________________ 
 

b) O pai está calmo ou apavorado? Justifique sua resposta com palavras do texto. 
R: 
________________________________________________________________________ 
 

2 – Observe a fala do pai de Joãozinho. 
 

a) O que ele quer dizer ao comentar que, em sua época, as notas baixas eram punidas com 
surras? 
R: 
________________________________________________________________________ 
 

b) Portanto, nesse momento, que imagem ele provavelmente tem de Joãozinho? 
(      ) Um bom aluno.    (      ) Um mal aluno.  

 
3 – O humor da anedota está no mal-entendido que há entre pai e filho quanto à compreensão da 

fala do pai. 
 

a) De acordo com a fala do pai, quem supostamente merecia algum tipo de punição? Por quê? 
R: 
_______________________________________________________________________ 
 

b) Por que a resposta de Joãozinho surpreende? 
R: 
________________________________________________________________________ 

 
 
Leia a frase abaixo: 
 

"O omem çaiu di caza e foi pacear di ônibos pela sidade." 
Essa frase, cheia de erros ortográficos e causa estranhamento. A Língua Portuguesa tem muitas 
palavras que não obedecem a nenhuma regra. Os termos irregulares têm sua escrita justificada 
apenas pela tradição do uso ou pela origem das palavras. 
 
Exercício: 
 
Escreva corretamente a frase utilizada como exemplo e que existem vários erros ortográficos. 
 
R: __________________________________________________________________________ 
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Aulas 31 e 32  - Leitura e interpretação de anedota 
 

 
 

1-  Que gênero textual é esse? 
(     ) Texto científico 
(     ) Anedota/piada  

(     ) Conto 
(     ) Carta 

 
2- Onde  foi publicado? 

(      ) internet              (     ) jornal              (       ) revista         
       

3- Quem são os personagens? 
        R: ________________________________________________________________ 
             
 

4-  O humor dessa anedota está em: 
(  ) a formiguinha estar no deserto. 
(  ) o elefante caminhar no deserto. 
(  ) a formiguinha pensar que o seu rastro provocava muita poeira.  
(  ) o barulho produzido pelos passos dos dois. 
 
5.- Quem disse essa frase: “Você não acredita a poeira que nós estamos levantando!” 
      (        ) Elefante    (      ) Formiguinha 

 
6. - Retire do texto: 
a) Uma frase interrogativa. 
   R: ______________________________________________________________________ 
 
b) Uma frase exclamativa. 
R: 
________________________________________________________________________ 

 
 

Uso dos porquês. 
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 Porque (junto) – usado para frases afirmativas (explicativas ou causais); 
 Por que (separado) – em frases interrogativas ou quando pode ser substituído por “pelo qual” 

e suas variações; 
 Por quê (separado e com acento) – no final de frase interrogativa. 
 Porquê (junto e com acento) – quando for uma palavra substantivada. 

 
Complete as frases abaixo com o “por que” correto: 

a)    Carol está triste. Posso saber  _______________________? 

b)    _______________________ Marta chegou atrasada? 

c)    Mamãe está feliz _______________________ vai ao cinema. 

d)    Qual será o _______________________ de toda aquela multidão? 

 
Aulas 33 e 34 - Interpretação de texto científico 
 

Leia o texto: 

 

UM CARDÁPIO VARIADO 

Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável 

de alimentos. Veja só: o serra pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie 

é chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos 

mais “refinados”, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura 

do algodão; o bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo 

a planta. 

A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a 

comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não 

vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram 

as capas dos livros, causando o maior estrago. 

                                                        Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20. 

Acesse o link e conheça o besouro rola-bosta: https://www.youtube.com/watch?v=EP2sYK22V_Y 
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1.  De acordo com o texto qual a relação que o autor estabeleceu entre o texto e o título do Texto: 

“Um cardápio variado”: 

(      ) Os besouros podem escolher entre diversos alimentos. 

(      ) Cada tipo de besouro possui uma alimentação diferente. 

(      ) Os besouros são terríveis e não se alimentam. 

(      ) Os besouros precisam perseguir suas presas. 

2-  O besouro que prejudica a agricultura é: 

A) O serra pau.       B) o bicudo.          C) a joaninha.           D) o rola-bosta. 

3- O besouro que ajuda a combater as pragas é:

a) o serra-pau. 

b) o bicudo. 

c) a joaninha. 

d) o rola-bosta. 

4.  Observe o trecho do texto: “Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência por 

excrementos, enquanto outra tem hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores.” A 

palavra “refinados” significa: 

( a  ) Finos. 

( b  ) Grosseiros. 

(  c ) Esquisitos. 

(  d ) Deselegantes.

5.  Assinale a alternativa que revela que tipo de texto é este: 

( A  ) Fábula.                                  ( B  ) Conto. 

( C  ) Carta de reclamação.           ( D ) Texto científico e informativo. 

6.  Entre os seres humanos, a expressão devorar livros significa: 

( A    ) Comer livros.                                 ( B   ) Engolir os livros sem mastigar. 

(  C   ) Ler muitos livros.                           (  D  ) Catalogar livros. 

7.   Este tipo de texto pode ser encontrado em: 

(  A   ) Dicionários.                                 (  B   ) Jornais. 

(  C   ) Gibis.                                          (  D   ) Revistas científicas. 

8 – Crie adjetivos para os substantivos: 
a) joaninha: ______________________________    

b) besouro: ____________________________ 

c) natureza: ______________________________     

d) livros: _______________________________ 

9 –  Releia o texto “Um cardápio variado” e escreva qual é o besouro que a frase está se referindo: 

a) Inseto que se alimenta de madeira: ________________. 

b) Inseto que, de acordo com seus hábitos, têm preferência por excrementos: ______________. 

c) Inseto que ajuda a combater as pragas nas plantações: _______________. 
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d) Inseto que se alimenta das flores de algodão: _____________________. 

e) Inseto terrível para a lavoura de algodão, atacando a raiz da planta: _______________. 

10 -  Observe atentamente a expressão em destaque no seguinte trecho: “Há também besouros que 

adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros.” A expressão 

em negrito pode ser substituída por qual outra? 

( A  ) Existem.           ( B ) Os besouros. 

( C  ) Eles.                 ( D  ) Nós. 

 
 
Aula 35 - Interpretação de crônica Tema: leitura/menino de rua 
 

 

 
 
Onde já se viu?  
 
Uma tarde de inverno, estava eu lá, na Rua Barão de Itapetininga, mexendo nas estantes de uma livraria. 
(Não consigo passar por uma sem entrar para fuçar no meio dos livros. Desde que eu tinha quatro anos de 
idade - o que já faz muito tempo - livro para mim é a coisa mais gostosa do mundo. A gente nunca sabe 
que surpresa vai encontrar entre duas capas. Pode ser coisa de boniteza, ou de tristeza, ou de poesia, ou 
de risada, ou de susto, sei lá. Um livro é sempre uma aventura, vale a pena tentar!)  

Pois bem, estava eu ali, muito entretida, examinando os livros, quando de repente senti que alguém me 
puxava pela manga. Olhei para baixo e vi um menino - um garotinho de uns nove ou dez anos, magrelo, 
sujinho, de roupa esfarrapada e pé no chão. Uma dessas crianças que andam largadas pelas ruas da cidade, 
pedindo esmola. Ou, no melhor dos casos, vendendo colchetes ou dropes, essas coisas. Eu já ia abrindo a 
bolsa para livrar-me logo dele, quando o garoto disse:  

- Escuta, dona ... (naquele tempo, ninguém chamava a gente de tia: tia era só a irmã do pai ou da mãe).  

- O quê? - perguntei. - O que você quer?  

- Eu ... dona, me compra um livro? - disse ele baixinho, meio com medo.  

Dizer que fiquei surpresa é pouco. O jeito do menino era de quem precisava de comida, de roupa, isso sim. 
Duvidei do que ouvira:  

- Você não prefere algum dinheiro? - perguntei.  

- Não, dona - disse o garoto, mais animado, olhando-me agora bem nos olhos. - Eu queria um livro.  Me 
compra um livro?  

Meu coração começou a bater mais forte.  

- Escolha o livro que você quiser - falei.  



 

 

15 
As pessoas na livraria começaram a observar a cena, incrédulas e curiosas. O menino já estava junto  

à prateleira, procurando, examinando ora um livro, ora outro, todo excitado. Um vendedor se aproximou, 
meio desconfiado, com cara de querer intervir.  

- Deixe o menino escolher um livro - falei. - Eu pago.  

As pessoas em volta me olhavam admiradas. Onde já se viu alguém comprar um livro para um molequinho 
maltrapilho daqueles?  

Pois vou lhes contar: foi exatamente o que se viu naquela tarde, naquela livraria. O menino acabou se 
decidindo por um livro de aventuras, nem me lembro qual. Mas me lembro bem da minha emoção quando 
lhe entreguei o volume e vi seus olhinhos brilhando ao me dizer um apressado obrigado, dona! antes de sair 
em disparada, abraçando o livro apertado ao peito.  

Quanto aos meus próprios olhos, estes se embaçaram estranham ente, quando pensei comigo:  

"Tanta criança rica não sabe o que perde, não lendo, e este menino pobre - que certamente não era um 
pobre menino - sabe o valor que tem essa maravilha que se chama livro!"  

Isso aconteceu há vários anos. Bem que eu gostaria de saber o que foi feito daquele menino ...  

Tatiana Belinky. Onde já se viu? In: __ o Olhos de ver.  

3. ed. São Paulo: Moderna, 2004. p. 19-21. (Veredas) 

 
 
1. Releia a seguinte fala da narradora da crônica: "Tanta criança rica não sabe o que perde, não lendo, e 
este menino pobre - que certamente não era um pobre menino - sabe o valor que tem essa maravilha que 
se chama livro!" Com esse comentário, a narradora faz uma crítica em relação ao hábito de leitura entre 
crianças de diferentes realidades sociais. Explique como se dá essa crítica.  

R: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Em um trecho da crônica, é dito que o menino pediu o livro meio com medo. Analise a situação e 
explique o porquê de ele ter tido essa reação.  

R: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Você concorda com a afirmação de que "Um livro é sempre uma aventura"? Justifique. 
R: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4. Para você, por que as pessoas da livraria ficaram admiradas ao observar a cena do menino 
escolhendo um livro?  
R: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. A crônica é um gênero textual curto e com poucos personagens, inspirado em uma situação ou fato do 
cotidiano, real ou imaginário.  

a) Qual fato ou situação foi o ponto de partida da crônica de Tatiana Belinky?  

R: _______________________________________________________________________________ 

b) Em sua opinião, a narradora realmente vivenciou o fato (ou situação) ou ela o criou?  

R: _______________________________________________________________________________ 

c) Quando e onde o fato aconteceu? 

R: ______________________________________________________________________________ 

 

Palavras primitivas e derivadas 

Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa 
abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é: 

a) anel - papel 
b) pedras - rochas 
c) árvores - plantas 
d) sapato - sapataria 
e) profissão – carreira 

 
 
AULAS 36 E 37 
 
 

Você já ouviu falar dos cães Dengo e Totó? Não?   

VAMOS LER UM TEXTO BEM LEGAL PARA CONHECER! 

História dos cãezinhos queridos  

 Era uma vez um cachorrinho muito querido, mas tão querido que o seu nome era 

Dengo. Ele era tão bonitinho, mas tão bonitinho, que todas as pessoas que passavam por ele 

diziam: 

─ Olha que coisa mais bonitinha!   

 Dengo era muito brincalhão, estava sempre agitado e correndo pelo quintal da casa 

onde morava!  Ele tinha um amigo também muito querido que morava na casa ao lado que se 

chamava Totó. Sempre que podiam, Dengo e Totó corriam juntos. Como era boa aquela 

amizade!  

─ Au! Au! Au!  Assim faziam os dois! Dengo tinha um latido mais grosso. Totó latia mais 

fininho!   

Certo dia, o dono do Totó percebeu que ele gostava tanto do Dengo, que deixou os dois 

brincarem no mesmo pátio!  

 Nossa!  Quanta brincadeira!  Quanta correria pelo pátio!   

Os cãezinhos eram muito queridos e viram que a AMIZADE é uma coisa muito boa.  A 

toda hora, estavam juntos para poder se divertir!  Essa é a história dos cãezinhos queridos, 

Dengo e Totó!   



 

 

17 
(Autor: Professor André Tarragô Martins) 

 
Agora responda: 
 
1. Quantos cachorrinhos existem na história? 

a) apenas um e se chama Dengo. 

b) apenas um e se chama Totó. 

c) apenas um e se chama Amizade. 

d) apenas três e se chamam Dengo, Totó e Amizade. 

e) apenas dois, Dengo e Totó.  

 

2. Os cachorros latiam, não é?  Au! Au!  Podemos dizer então que... 

a) Dengo latia mais alto. 

b) Dengo latia mais baixo. 

c) Dengo latia mais grosso. 

d) Dengo não latia. 

e) Dengo latia mais fininho. 

 

3. Sempre que podiam, o que Dengo e Totó gostavam de fazer? 

a) Corriam juntos. 

b) Latiam juntos. 

c) Comiam juntos. 

d) Dormiam juntos. 

e) Acordavam juntos. 

 

4. Podemos dizer que os dois cãezinhos: 

a) moravam na mesma casa. 

b) moravam em casas diferentes. 

c) moravam em casas bem distantes. 

d) moravam no mesmo pátio. 

e) moravam no mesmo apartamento. 

 

5. Qual característica o cão Dengo possui? 

a) Ele é brigão. 

b) Ele é grandão. 

c) Ele é brincalhão. 

d) Ele é bravo. 

e) Ele é calmo. 

 

6. Uma palavra que mostra a boa relação entre os dois cãezinhos é: 
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a) Vida. 

b) Tristeza. 

c) Cansaço. 

d) Amizade. 

e) Comida. 

 
 
AULAS 38 E 39 
 
Quem é quem dentro da boca 

Os adultos têm 32 dentes na boca. Quando eles caem não nascem outros. 

As crianças têm 20, que começam a ser trocados por volta dos sete anos. 

Os dentes da frente são os incisivos. Eles são oito, e cortam os alimentos. 

Os caninos servem para rasgar a comida. Eles parecem dentes de cachorro. Todo mundo tem quatro 
caninos. 

Os pré-molares são os dentes do meio. As crianças não têm dentes pré-molares, os adultos têm oito. 

Os molares servem para amassar o alimento. As crianças têm oito dentes molares e os adultos 12. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

3) Quais os dentes humanos se parecem com os do cachorro? 

R: ____________________________________________________________________________ 

4) Quais os dentes que as crianças não têm? 

R: ____________________________________________________________________________ 

5) Quando as crianças começam a trocar os dentes? 

R: ____________________________________________________________________________ 

6) Quantos dentes diferentes nós temos? 

R: ____________________________________________________________________________ 

7) Quantos dentes tem uma criança? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 
 
AULA 40 
 
VAMOS RELEMBRAR? 
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1) ESCREVA NA FRENTE QUAL É O SUBSTANTIVO COMUM OU PRÓPRIO: 

A) MESA= __________________________________________________________________ 

B) TANQUE= _______________________________________________________________ 

C) MAURICIO= ______________________________________________________________ 

D) ÁSIA= ___________________________________________________________________ 

E) CARRO= ________________________________________________________________ 

F) LIMA= ___________________________________________________________________ 

G) VECTRA= ________________________________________________________________ 

H) JARDIM= ________________________________________________________________ 

 

2) LIGUE AS PALAVRAS QUE SÃO SINÔNIMAS, ou seja, TÊM O MESMO SIGNIFICADO. 

A) CALMO                                                                                                     RESIDIR 

B) COMPRIDO                                                                                              LONGE 

C) DISTANTE                                                                                                PERTO 

D) MORAR                                                                                                    TRANQUILO 

E) PRÓXIMO                                                                                                LONGO 

F)  

3) ESCREVA O ANTÔNIMO (CONTRÁRIO) DAS SEGUINTES PALAVRAS: 

A) SIM= __________________________                                                             

B) BAIXO= ________________________                                                          

C) FORTE= _______________________                                                       

D) NOITE= ________________________                                                           

 

4) COMPLETE AS FRASES UTILIZANDO OS SEGUINTES VERBOS: 
 

PARTICIPAM  RECEBERÃO  GANHAR  JOGARAM 
 

A) OS ALUNOS __________________________BOLA APÓS A AULA. 

B) AS CRIANÇAS VÃO __________________________BRINQUEDOS NESTE ANO. 

C) OS PAIS__________________________COM OS FILHOS DAS BRINCADEIRAS. 

D) OS ALUNOS__________________________OS UNIFORMES 
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                                              MATEMÁTICA  

AULAS 26 E 27 

                                    Representações fracionárias e decimais. 

           Maurício aprendeu que os números racionais representados na forma decimal podem ser 
escritos na forma fracionária, como 0,5 que pode ser representado por   5   ou 1  . Ele conheceu  

                                                                                                                   10       2                        
ainda o nome dos termos da fração.                                                                                                                                                   

       

                                                     

               A professora ensinou também que é possível escrever as representações fracionárias na 
forma decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador.  Acrescente um zero ao numerador se 
este for menor que o denominador.  

Exemplos: 

               

Perceba que  é igual a 0,6 que é decimal exato.  Já  é igual a 0,333... que é uma dízima periódica 

simples. 

1- Use essas informações e, com auxílio da calculadora, escreva para cada representação 
fracionária sua representação decimal.   
 

a)    =_________________                                d)     =       _________________ 

                                                                                
 

b) 
 
  =_________________                                 e)      =       _________________  

                                                                                  

c)   =_________________ 
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2- Faça a leitura de cada representação decimal e escreva a representação fracionária 

correspondente: 
 

a) 0,5 =       b) 0,1=           c) 0,25=         d) 0,3=  
 

 

3 - Responda com a fração correspondente. 
 

a) A fração da pizza que foi retirada é ______ e a que restou é ______.  

b) Que fração do conteúdo do copo foi retirada?_______  

 

c) A fração do tabuleiro que está pintada é _______ e a fração não pintada é _______

 
 

       d) A parte da figura que está pintada representa a fração ______ e a parte que não está 

pintada é dada pela fração ______.  

 

AULA 28  

VÍDEO- Assiste este vídeo sobre frações. 

https://www.youtube.com/watch?v=usxM-q_Fdfg 

4-Complete a tabela: 
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5- Pinte em cada figura a fração indicada. 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                       

                                              MATEMÁTICA (AULAS 29 e 30) 

 

                                          Diferentes maneiras de dividir 

1-O pai de Leandro vai dar uma festa e precisa colocar 115 latinhas de refrigerante em duas caixas 
de modo que cada caixa fique com o mesmo número. Como ele pode fazer isso? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

2-Para resolver o problema, o pai de Leandro fez o seguinte esquema: 
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O que representa cada parte do esquema do pai de Leandro? 

_________________________________________________________________ 

 

3-Leandro resolveu o mesmo problema fazendo o seguinte registro: 

                                      

Que comparações podem ser feitas entre os procedimentos de Leandro e do seu pai? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                         

                                                       Usando esquemas para dividir 

3- O pai de Leandro achou que, com a divisão em duas caixas, elas ficariam muito pesadas. 
Resolveu, então, redistribuir as latinhas em três caixas. Observe o esquema da nova divisão 
e responda as questões: 

 

                   
 

a) Quantas latinhas serão colocadas em cada caixa?    
 

b) Sobraram latinhas?  
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c) Quantas?  
 

5-Use o procedimento do pai de Leandro preencha o esquema da divisão 824÷ 2. 

              

 

6-Quais são o resultado e o resto divisão? 

_____________________________________________________________ 

 

7-Agora efetue as divisões abaixo. Você pode usar o procedimento de Leandro ou o de seu pai. 

 

 

 

                                              MATEMÁTICA (AULA 31) 

Vamos praticar a divisão. 

Copie em seu caderno e resolva. Se precisar de ajuda, use a tabuada. 
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AULAS 32 E 33 

 

                         O auditório dos centros culturais de São Paulo. 

               Leandro encontrou na internet dados sobre a capacidade de alguns auditórios, ou seja, 
quantas pessoas sentadas cabem nos auditórios dos centros culturais da cidade. Com esses dados, 
ele montou a seguinte tabela: 

 

                       

 

 

1- Você reparou que essa tabela tem um título e uma fonte? O título está relacionado com os 
dados apresentados e a fonte revela de onde os dados foram retirados. 

 
 

a) Qual é o título dessa tabela? 

__________________________________________________________________________ 
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b) Qual é a fonte dessa tabela? 

__________________________________________________________________________ 

 

c) Qual é o auditório com menor capacidade? 

__________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é capacidade do maior auditório? 

__________________________________________________________________________ 

 

e) Qual é a capacidade total desses auditórios? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                  MATEMÁTICA (AULAS 34 e 35) 

                                                As divisões de Sabrina 

        Sabrina, prima de Leandro, fez a divisão 684 ÷ 2 sem usar o esquema. Ela estimou que, quando 
se divide 684 por 2, o resultado deve ser maior que 300 e menor que 400, pois 600 dividido por 2 dá 
300, 800 dividido por 2 dá 400 e o número 684 está entre 600 e 800. Assim, ela concluiu que o 
resultado deve ter 3 algarismos e calculou:  

               Leandro fez o seguinte registro: 

                               

1. Que semelhanças há entre os procedimentos de Sabrina e de Leandro? 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

2. Faça as divisões usando os procedimentos de Sabrina, de Leandro, de seu pai ou outro que 
você preferir. 
  

a)  784 ÷ 2 =                                                        b) 369 ÷ 3 = 

 

c) 378 ÷ 7 =                                                            d) 144 ÷ 4 = 

 

3. Agora pense rápido e responda: 
a) 25÷ 5=                                                   
b) b) 64 ÷ 8 =                     

c) c)  18 ÷ 9= 
                                               

d) 16 ÷ 4               
       e) 18 ÷ 6 = 

 

                                               

AULAS 36 E 37 

 

                                                                  A descoberta de Leandro 

                                           Depois de resolver uma divisão, Leandro descobriu: 

                                                             

1. Descreva o que ele fez: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

    2- Leandro ficou curioso para saber se sua descoberta valia para outras divisões. Verifique se 
essa descoberta é válida para as divisões abaixo. 
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3-Leandro percebeu ainda que, com sua descoberta, é possível verificar se uma divisão está correta. 
Calcule você também o resultado das divisões e verifique se estão corretas. Você pode usar uma 
calculadora. 

 

 

 

                                           

 

                                                  MATEMÁTICA (AULAS 38 e 39) 

                                                            O prêmio da Mega-Sena 

             Mateus tem o hábito de ler jornal. Um dia, ele viu a seguinte notícia: 

     

1. Copie do texto os valores dos prêmios e escreva como se lê. 
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2. Pinte o quadrinho que indica o valor mais aproximado para cada número: 

 

3. Qual é, aproximadamente, a diferença entre os dois prêmios?  
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

                                               

AULA 40 

 A pesquisa de Mateus na internet 

1- Mateus fez uma pesquisa na internet sobre a média de acesso diário a sites oficiais de 
clubes brasileiros de futebol. Veja os dados que ele encontrou no mês de agosto de 2009.  
                Média de acessos aos sites de clubes brasileiros 

       
 
 
 

                                                            Prismas e suas denominações 
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2. Observe a representação de alguns prismas. Qual é o nome de cada um? 

 

 

3.Observe o desenho e responda: 
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Quantos vértices tem esse prisma?  ________________      E quantas arestas? _______________ 

Quantas faces? 

 
 
 
HISTÓRIA  

AULAS 11 E 12 

                   Egito Antigo 

    O Egito Antigo foi um período da história que abrigou importantes civilizações da antiguidade. Ele 
se encontra no extremo Nordeste da África, em um local desértico, que possui um estreito vale fértil 
onde corre o rio Nilo. 

   O rio Nilo era regado pela época das cheias. Após essa fase, o solo ficava coberto pelo limo, que 
era extremamente fértil e auxiliava nas atividades da agricultura. 

             

   A população era composta por vários clãs, que eram separadas em comunidades denominadas 
monos, que agiam como pequenos Estados independentes. Em 3500 a.C., os monos foram 
separados em dois reinos: Baixo Egito (Norte) e Alto Egito (Sul). 

   Já em 3200 a.C., os reinos foram juntados por Menés, rei do alto Egito. Menés foi o primeiro faraó 
e criou a primeira dinastia, o que deu origem ao Estado egípcio unificado. 

   Então deu início a era dos grandes faraós. 

           Principais características da sociedade egípcia 

          

 Ausência quase que total da mobilidade social; 
 No topo da pirâmide encontrava-se o Faraó e seus parentes; 
 O Faraó era tratado como um Deus; 
 O governo era uma monarquia teocrática; 
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 O Faraó era o chefe político do Estado e tinha extremo poder sobre tudo; 
 A segunda camada da pirâmide era composta pelos sacerdotes, nobres e funcionários; 
 Por último vinham os artesãos, camponeses, escravos e soldados; 
 Os camponeses formavam a maior parte da população; 
 As mulheres eram prestigiadas, por isso elas tinham o direito de exercer qualquer função 

política, econômica ou social em igualdade com aqueles que eram da mesma categoria 
social. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0RaXqodVzAc 

1- Por que o rio Nilo era importante para o Egito? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. O que fazia com que as terras ficassem férteis em determinadas épocas do ano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. Observando a pirâmide social do Egito, complete: 
a. Quem estava na base da pirâmide? ______________________________________ 
b. Quem estava no topo da pirâmide? _______________________________________ 

                                                             O que é mumificação? 
         É uma técnica utilizada pelos egípcios após a morte de algum indivíduo para o corpo ser 
conservado e a alma conseguir se separar do corpo. 

                         
         O corpo precisava ser conservado para que a alma fizesse dele a sua morada. Após o 
corpo ser mumificado ele era colocado em um sarcófago e levado até o túmulo. 
 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qytoTGSy8qI 

4 – Qual o nome da técnica utilizada pelos egípcios para conservar os corpos dos mortos? 

_______________________________________________________________________________ 

5- Por que os egípcios mumificavam os corpos? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6- O que era feito depois da mumificação? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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AULAS 13 E 14 

Principais características da arquitetura egípcia 

 

 Era marcada pela religiosidade; 
 Construíram vários templos, como: Karnac, Luxor, Abu-Simbel, pirâmide de Gizé; 
 Destaque também para as técnicas de escultura, pois construíram grandes estátuas dos 

faraós e esfinges; 
 Construção de sarcófagos; 
 Representação do dia a dia por meio da pintura. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1yMJNtNX3dk 

1 – A construção das pirâmides do Egito antigo ainda está envolta em mistérios e curiosidades, 
sendo fonte de estudos na História, na Engenharia, na Matemática e na Arte. 

Quanto ao processo de construção das pirâmides podemos afirmar que está correto dizer: 

(a) as construções não duravam muito tempo pois eram construídas com areia. 

(b) as pirâmides eram os túmulos dos Faraós. 

(c) as pirâmides eram homenagens aos trabalhadores. 

(d) Não se sabe ao certo qual material foi usado na construção das pirâmides.. 

2. Leia e assinale verdadeiro ou falso. 

(a) (      ) os egípcios não era um povo religioso. 

(b) (      ) A construção de pirâmides para serem túmulos. 

(c) (      ) As pirâmides duravam muito tempo pois eram construídas com pedras. 

(d) (      )A pintura não era considerada uma forma de arte egípcia.. 

 Principais características da economia egípcia 
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 Se baseava na agricultura do trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro, algodão, etc; 
 O rio Nilo era essencial na região do Egito, pois ele movia a economia e garantia a unidade 

política; 
 A pesca, criação de animais e a caça eram atividades praticadas; 
 Camponeses e artesãos eram obrigados a dar um pedaço de seus produtos para o Estado e 

em troca recebiam o direito de cultivar o solo. 

3 –Quais eram os produtos cultivados na agricultura egípcia? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4 – Sobre o papel do rio Nilo na estruturação da sociedade no Egito Antigo, é correto afirmar que: 

(a) era essencial na região do Egito, pois ele movia a economia e garantia a unidade política;  

(b) servia como meio de transporte dos egípcios em toda a África. 

(c) suas cheias destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada. 

(d) os egípcios não sabiam tirar proveitos das águas do rio. 

 5– O que os Camponeses e artesãos eram obrigados a fazer para terem o direito de cultivar o 
solo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 AULAS 15 E 16 

Leia: 

 As pirâmides são edificações grandiosas arquitetadas em pedra, sua sustentação é retangular e 
possui quatro lados triangulares que afluem em direção ao seu ponto mais alto. Existe a crença de 
que as pirâmides do Egito Antigo seriam monumentos funerários, apesar de alguns profissionais 
especializados defenderem a ideia de que se tratava de sepulcros suntuosos também utilizados como 
lugar de adoração a Deus. 

                            

            Os túmulos dos faraós e da família eram as pirâmides. Construídas com grande blocos de 
pedra, tinham seu interior decorados com pinturas, moveis, armas e joias. Quanto maior e mais 
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luxuosa fosse a pirâmide, maior o poder do faraó que mandara construí-la. Alguns deles passaram 
toda a vida organizando a construção de seus futuros túmulos. Ordenavam seus auxiliares e escravos 
que colocassem dentro das pirâmides alimentos, animais de estimação, roupas e objetos pessoais, 
acreditando que precisariam de tudo na vida após a morte. 

 

                                                                   ATIVIDADES:  

1- Para que serviam as pirâmides?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

2- Quem mandava construí-las?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

3- O que representava, quanto a grandiosidade das pirâmides? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

4- Por que colocavam dentro das pirâmides alimentos, animais de estimação, roupas e objetos 
pessoais? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 
AULA 6 
  

A interação entre a cidade e o campo. 
 
 
Observe as imagens e responda: 

 
1- Qual a importância dos produtos do campo para as pessoas que vivem na cidade? 
R: ____________________________________________________________________ 
 
2- Qual a relação cidade/campo no nosso cotidiano? 
R: ___________________________________________________________________ 
 
3- Os alimentos chegam até a nossa casa da mesma forma como são colhidos, ou passam por 

algumas transformações?. Quais? 
R: 

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  
4- Alimentos  in natura significam que são obtidos diretamente de plantas ou de animais (como 

folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer 
alteração após deixarem a natureza. Observando as imagens, quais alimentos podemos 
dizer que são in natura? 

R: ________________________________________________________________________ 
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Aula 7 
 

Interações urbanas 
 
    Quando estudamos a urbanização, imediatamente pensamos em cidades populosas e muito 
urbanizadas, como as capitais dos estados. 
     Tradicionalmente, os habitantes de cidades pequenas e de áreas rurais dependem de idas 
e vindas às cidades grandes, com maior oferta e variedade de serviços, comércios e 
infraestrutura (hospitais, universidades, órgãos públicos, etc). 
     Assim, as cidades maiores têm influência sobre as menores de seu entorno e elas se 
integram pelas vias de circulação e de comunicação. 
     A ampliação dos meios de comunicação (televisão, internet, smartphones) tem modificado 
os hábitos e os costumes dos habitantes de pequenas cidades ou de áreas rurais.  
 

1- De que modo a ampliação dos meios de comunicação modifica os hábitos dos moradores 
de cidades pequenas ou de áreas rurais? 

R: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Leia a tira do Chico Bento para responder as perguntas a seguir.  
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1- O que é um exagero, segundo a opinião de Chico Bento? 
R: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2- Na tirinha, qual é o resultado desse consumo? 
R: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3- Em sua opinião, esse tipo de situação pode ocorrer apenas em cidades grandes? Explique. 
R: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Aula 8  
 

Transformações de paisagens nas cidades 
 
    As paisagens urbanas, também, são transformadas pela tecnologia. Quando escavamos 
uma montanha para abrir um túnel ou quando mudamos o caminho natural de um rio para uma 
avenida passar, estamos modificando a paisagem.  
    Quanto mais as técnicas avançam, com mais rapidez e intensidade as paisagens urbanas 
se transformam. Um exemplo é uma moderna malha de fibra óptica. Outro exemplo são as 
transformações que acontecem nas cidades desde a sua criação até os dias atuais.  
    Com o passar do tempo, as pessoas e as sociedades se transformam. Porém, muitas 
coisas   permanecem semelhantes. Observe as fotos. 

 

Foto tirada em 1989 antes da inauguração do Shopping Campo Grande, em região 
quase irreconhecível. (Foto: Roberto Higa) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 



 

 

39 

 

 29 anos depois, a transformação da cidade é evidente, com os grandes prédios no entorno. 
(Foto: Allan Keesse Fly Drone) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 

 

1- Compare as fotos. O que mudou de uma época para a outra? E o que permaneceu? 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2- Converse com seus pais ou outros familiares e procure saber de um fato que tenha ocorrido no 
ano em que você nasceu. Pode ser algo que tenha acontecido no município ou estado onde você 
mora, no Brasil ou em algum outro país. Depois registre o que você conseguiu descobrir.  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3- Pesquise para que serve a malha de fibra óptica. Agora, registre a sua pesquisa. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

40 

CIÊNCIAS –  

AULA 15 

Leia com atenção: 

A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 

PARA MANTER UMA BOA SAÚDE: 

 Prefira alimentos frescos aos alimentos em conserva. 

 Observe o prazo de validade dos alimentos. 

 Não compre alimentos enlatados que estejam com a embalagem amassada, enferrujada ou 

estufada. 

 Não coma alimentos embolorados. 

 Prefira os alimentos com menos conservantes. 

 Prefira os vegetais cultivados sem agrotóxicos. 

 Prefira os alimentos com menos gordura. 

 Coma muitos vegetais (verduras, legumes e frutas). 

 

 CUIDADOS NO PREPARO DOS ALIMENTOS: 

 Lavar as mãos antes de mexer nos alimentos. 

 Lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus. 

 Só comer carnes bem fritas, assadas ou cozidas, principalmente a carne de porco. 

 Ferver o leite. 

 Utilizar água tratada ou fervida para lavar os alimentos e também no seu preparo. 

 

 CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS: 

 Os alimentos devem ficar em locais limpos, secos, frescos e ventilados. 

 Conservar os alimentos perecíveis (que estragam rápido), na geladeira ou no congelador. 

 Manter os alimentos protegidos dos insetos, roedores e outros animais. 

 

AGORA RESPONDA: 

1) Cite dois cuidados com a alimentação para manter uma boa saúde: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) Para manter uma boa saúde, devemos também ter cuidados no preparo dos alimentos. Cite alguns: 



 

 

41 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Como devem ser guardados os alimentos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4) Qual é o lugar apropriado para se guardar alimentos perecíveis (queijo, manteiga, iogurte, carne)? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS – AULA 16 E 17 

Leia o texto: 

 

COM BASE NAS INFORMAÇÕES DO TEXTO RESPONDA: 

1) Por que é importante a prática de esportes juntamente com uma boa alimentação? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) O que são alimentos naturais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3) E os alimentos industrializados, o que são? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4) Enumere os alimentos, seguindo a legenda: 

( 1 ) Alimentos Naturais                       ( 2 ) Alimentos Industrializados 

Tomate(   ) 

Carne(   ) 

biscoito recheado(   ) 

feijão(   ) 

ovos(   ) 

manteiga(   ) 

alface(   ) 

macarrão(   ) 

peixe(   ) 

iogurte(   ) 

 

CIÊNCIAS – AULA 18 

Prevenção de distúrbios alimentares 

Existem vários tipos de distúrbios nutricionais ou alimentares. Na anorexia, por exemplo, a pessoa 

não consegue se alimentar; já na bulimia se alimenta, mas se sente culpada e provoca o vômito ou 

diarreia. 

Outros distúrbios que se tornaram comuns são o sobrepeso e a obesidade. Eles podem ser causados, 

entre outros fatores, por ingestão de alimentos em excesso consumo de alimentos ultra processados 

e falta de atividade física. 

 

Leia a seguir, um trecho que exemplifica o que sente uma pessoa com 
um distúrbio alimentar que afeta a sua autoestima. Ana não gosta do 
próprio corpo. Ela é magra, inclusive está abaixo do peso ideal para a 
altura que tem. Mas, quando chega perto do espelho, a única imagem 
que consegue ver é de uma mulher obesa. Por isso, quando come, sente 
culpa. Ana também não se sente a vontade quando veste uma roupa. 
Acredita que nenhuma peça lhe cai bem. Apesar de sentir tanta angústia, 
não consegue falar com os amigos ou com a família sobre o assunto. 

 

1) Quais são os distúrbios nutricionais ou alimentares citados no texto? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2) De acordo com texto, quais as possíveis causas da obesidade e sobrepeso? 

blog.saude.org.br 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

3) Comer sempre nos mesmos horários, não pular refeições e dar preferência a lanches saudáveis, 
previne transtornos alimentares? Por quê? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4) Por que devemos reduzir o consumo de alimentos processados e ultra processados? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS – AULA 19 E 20 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

Os órgãos que compõem o sistema digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e ânus.  

O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite com 

que nosso organismo funcione corretamente. 

O sistema digestório é composto por vários desses órgãos. Ele é responsável pela transformação 

dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam 

levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o que não tem utilidade para o organismo 

é eliminado pelas fezes. 

A esse processo, damos o nome de digestão. Graças a ela, temos energia para brincarmos, 

estudarmos, enfim, para fazermos as nossas atividades diárias. 

Os órgãos que compõem o sistema digestório são:  boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e ânus. 

A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada, e os 

dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após este momento, ele é engolido, 

passando pela faringe e pelo esôfago e, depois, para o estômago. 
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AGORA RESPONDA: 

1) Quais são os órgãos que compõe o sistema digestório? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) Qual é a função do sistema digestório? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Quando a digestão se inicia? 

_______________________________________________________________________________ 

4) Os alimentos depois de mastigados e umedecidos pela saliva, para onde vão os alimentos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS – AULA 21 

SISTEMA DIGESTÓRIO 
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COM BASE NO TEXTO, MARQUE UM X NA RESPOSTA CORRETA: 

1) A importância da digestão para o nosso corpo é: 

(  A   ) desenvolver nosso organismo. 

(  B   ) ativar as glândulas anexas. 

(  C   ) transformar os alimentos em nutrientes e eliminá-los. 

(  D   ) transformar  os nutrientes em alimentos para o corpo. 

2) A digestão dos alimentos se inicia na: 

(   A  ) glândulas salivares 

(  B   ) na boca 

(   C  ) no esôfago  

(   D  ) no estômago  

3) As glândulas anexas ao tubo digestório são: 

(   A  ) glândulas salivares, fígado e estômago. 

(   B  ) glândulas salivares, pâncreas e esôfago. 

(  C   ) glândulas salivares, pâncreas e o fígado. 

(  D   ) boca, faringe e esôfago. 

4) A saliva que umedece os alimentos e ajuda na mastigação dos alimentos é produzida: 

(   A  ) na boca pelos lábios 

(  B   ) na língua  

(  C   ) nas glândulas salivares 

(   D  ) na faringe 
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ARTE 

AULA 9 

 

ATIVIDADE 

 
FAÇA A ATIVIDADE EM SEU CADERNO. TIRE UMA FOTO E ENVIE NO WATTS DA PROFESSORA. 
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Arte 

Aula 10 

Compreendendo a música 

Propriedades do  som 

Ouvimos diversos sons produzidos por uma quantidade enorme de fontes sonoras. Sons diferentes 
e também sons que conhecemos e reconhecemos diariamente. Uma mesma nota musical pode ser 
emitida por um violino e por um piano, uma guitarra e um fagote, uma harpa e um alaúde.No entanto, 
essa nota tem características distintas em cada instrumento. Podemos perceber essas diferenças 
graças a percepção dos parâmetros do som, que podem ser definidos em quatro categorias:  Timbre, 
intensidade, altura e duração. 

 

A seguir, estudaremos cada uma dessas propriedades do som. 

Timbre 

O Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz  de um instrumento ou 
cantor.   

Cada instrumento, objeto ou material possui um timbre  que é único.  Do mesmo modo, cada 
pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais.  

Atividade 1 

Você consegue reconhecer todos os objetos da sua casa pelo som; 

No espaço abaixo, desenhe dez objetos da sua casa que produzem som. Não se esqueça de 
observar  na cozinha, banheiro, quarto, sala e quintal. 
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Aula 11 

Intensidade do som 

A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que 
permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco (baixa intensidade) ou se o som é forte (alta 
intensidade) e ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Ao 
se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto 
maior é a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido 
percebe. É semelhante ao que habitualmente chamamos de volume. 

Atividade 1 

Nas fichas abaixo, os traços finos representam o som fraco e os traços grossos representam os 
sons fortes.  O aluno deverá bater a  mão em uma superfície rígida (pode ser uma mesa) em todos 
os traços. No traço fino a mão deverá bater  levemente sobre a superfície e no traço  grosso a mão 
deverá bater com mais força. Faça com atenção e observe a diferença. 

 

Atividade 2 

Desenhe duas fontes sonoras que produzem som forte e duas fontes sonoras que produzem som 
fraco. Lembrando que fonte sonora é aquilo que produz o som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 12 

Altura do som 

É a propriedade do som que o classifica em grave (grosso) , médio e agudo(fino).                       A 
altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons 
agudos e os lentos sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais: 
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dó, ré, mi, fá, sol, lá, si; assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som, por isso 
cada nota tem sua frequência (número de vibrações por segundo). Veja demonstação  frequência 
das ondas sonoras. 

 

 

 

Atividade 1 

Desenhe dois animais que produzem sons graves e dois animais que produzem sons agudos. 

 

 

 

Aula 13 

Duração do som 
A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo. 
É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as 
vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma 
regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de 
ritmo. 
Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por um breve período de tempo, 
como o som dos tambores, e outros tem ressonância longa, como os sons dos sinos que 
permanecem soando por um período de tempo maior. 
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Atividade 1 

Agora,vamos praticar. Repita a sequência de símbolos em voz alta. Para ajudar, coloque o dedo 
sobre os símbolos. 

Legenda 

No traço longo ________________ o aluno irá falar taaaa 

No círculo preto       o aluno irá falar Ta  

No X o aluno fará silêncio, pois é a pausa da música. 

 

 

____________________              ____________________ X        ____________________ 

 

Agora você irá criar  uma sequencia de 8 sons. Atenção, crie símbolos diferentes para o sons 
longos, sons curtos e pausas.  Não se esqueça de escrever a legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 14 

Vamos  revisar os conteúdos musicais estudados até o momento. 

 

Atividade1 

Resolva a cruzadinha sobre os instrumentos musicais 
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Atividade 2  

 

Revisando o conteúdo dos parâmetros do som, complete o diagrama abaixo. 
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Aula 15 

A música e as cores 

É possível cores e formas de uma pintura sugerirem sons musicais? Para o pintor russo Wassily 
Kandinsky.  sim. Boa parte de sua obra foi inspirada pela música, e ele próprio acreditava que as 
cores combinadas formavam “acordes visuais”. 

Observe uma das obras de Kandinsky 

  

Composição 8, uma das obras de Kandinsky (1923). 

Atividade 1 

Agora é com você! Ouça a música Marcha Turca de Mozart, disponível no link abaixo, e desenhe 
enquanto estiver ouvindo-a. Desenhe o que lhe agradar, o que a música lhe sugerir. Não se esqueça 
de colorir. Capriche! 

https://www.youtube.com/watch?v=e6M_JXRV2l0 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULA 10 

Vamos relembrar tudo que aprendemos sobre xadrez. 

1- Qual é o nome de cada peça? 

a) ___________________   b) ____________________ 

c) _____________________ 
d) _____________________ 

e) __________________________ 
 
 

f)  ____________________________ 

2- 
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Acesse o link abaixo e conheça Lenda sobre a origem do jogo de Xadrez 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MZJ_2weYsXU 

 

Agora vamos treinar. 

Acesse o link abaixo e jogue. 

https://www.chess.com/pt-BR/play/computer 

AULA 11 

LEIA: 

Olimpíadas 

 

As Olimpíadas constituem um dos maiores eventos de massa do mundo e a sua 
origem remonta à Antiga Grécia, quando eram praticados jogos esportivos na cidade de 
Olímpia. 
 
Origem das Olimpíadas 
 

Em cerca de 2500 a.C., os gregos realizavam festivais esportivos em honra a Zeus no 
santuário de Olímpia - o que originou o termo olimpíada. O evento era tão importante que 
interrompia até as guerras. 
               Os nomes dos vencedores das competições começam a ser registrados a partir de 
776 a.C. Participavam apenas os cidadãos livres, disputando provas de atletismo, luta, boxe, 
corrida de cavalo e pentatlo (que incluía luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo 
e de  disco). 
               Os vencedores recebiam uma coroa de louros e oliveiras. Mais tarde, os atletas se 
profissionalizam e passam a receber prêmios em dinheiro. As Olimpíadas perdem prestígio 
com o domínio romano na Grécia, no século II a.C. Em 392, o imperador Teodósio I converte-
se ao cristianismo e proíbe todas as festas pagãs, inclusive as Olimpíadas. 
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Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Por que os jogos Olímpicos tem este nome? 
( a  ) porque era realizado na cidade de Olímpia 
( b ) porque o inventor dos jogos era Olimpo 
( c  ) simplesmente o nome Olímpiadas é bonito 
2 -  Nas primeiras competições Olímpicas o vencedor ganhava? 
(  a ) dinheiro 
(  b ) medalha 
(  c ) coroa de louros e oliveiras 
 
AULA 12 
LEIA: 
 
A importância dos Jogos Olímpicos 
 

Desde sua criação, há mais de 2.700 a.C, os Jogos Olímpicos assumiram um papel 
fundamental na vida dos gregos. Para se ter uma ideia, as competições eram capazes de 
interromper as guerras entre as cidades, num ritual conhecido por “trégua sagrada”.    

 Posteriormente, após a tentativa do francês Barão de Coubertin em reviver o espírito 
das primeiras competições, os Jogos Olímpicos passaram a ser um evento globalizado e de 
grande importância em todo o mundo. Um exemplo disso é sua própria bandeira, que 
representa a união dos cinco continentes. 
          Quando foram celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, se pretendia 
apenas realizar um evento que reunisse algumas centenas de pessoas que praticavam o 
esporte como atividade de tempo. Mal sabia o Barão de Coubertin que a competição iria se 
transformar em um dos principais eventos culturais do planeta, ultrapassando, sem dúvida, 
os limites do esporte. 
 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Os jogos Olímpicos por sua importância para os Gregos era capaz de? 
( a  ) divertir a população mundial 
( b  ) interromper as guerras 
( c  ) fabricar atletas 
 
2-O que representa a bandeira das Olimpíadas? 
( a ) as modalidades esportivas que compõem as Olimpíadas. 
( b ) a união dos cinco continentes. 
( c ) a ginástica artística. 
 
 
AULA 13 
LEIA: 
 
Esportes Olímpicos 
 

Os Jogos Olímpicos compõem um evento desportivo que acontece a cada quatro 
anos, seguido do período da Olimpíada. O acontecimento reúne atletas de várias partes do 
mundo para concorrerem em diversas categorias de esporte individual como Atletismo, 
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Natação e Ginástica e esporte coletivo com futebol, voleibol e basquetebol. 
          As medalhas de ouro são concedidas ao primeiro classificado, as de prata ao segundo 
classificado e medalha de bronze para o terceiro classificado.              A ginástica olímpica, 
principal modalidade de ginástica existente, é um conjunto de exercícios corporais realizados 
em aparelhos oficiais, onde os movimentos revelam força, agilidade, flexibilidade, 
coordenação, equilíbrio e controle do corpo. 
 
Modalidades Olímpicas 

 
 

 Atletismo: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, maratona, 100m 
com barreiras (feminino), 110m com barreiras (masculino), 400m com 
barreiras, 3000m com obstáculos, 4x100m, 4x400m, 20km de marcha atlética, 50km 
de marcha atlética (masculino), salto em distância, salto triplo, salto em altura, salto 
com vara, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo, 
lançamento de dardo, heptatlo (feminino) e decatlo (masculino). 

 Badminton  
 Basquete: Basquetebol e Basquete3x3 
 Beisebol/Softball: Beisebol e Softbol 
 Boxe  
 Canoagem: Slalom e Velocidade 
 Caratê  
 Ciclismo: Estrada, Pista, BMX, Mountain bike e Freestyle 
 Esgrima  
 Escalada 
 Futebol 
 Ginástica: Artística, Rítmica e Trampolim 
 Golfe  
 Halterofilismo  
 Handebol 
 Hipismo 
 Hóquei sobre a grama 
 Judô  
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 karatê 
 Lutas: Livre e Greco-romana 
 Aquáticos: Natação Artística, Natação e Saltos ornamentais 
 Pentatlo moderno 
 Polo aquático 
 Remo 
 Rugby sevens 
 Skate: Street e Park 
 Surfe 
 Taekwondo 
 Tênis 
 Tênis de mesa 
 Tiro 
 Tiro com arco 
 Triatlo 
 Vela 
 Vôlei: Vôlei quadra e Vôlei de praia 

 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Os jogos Olímpicos são realizados de quanto em quanto tempo? 
( A  ) dois em dois anos 
( B  ) quatro em quatro anos 
( C  ) seis em seis anos 
 
2 -  Se você fosse um atleta Olímpico, em qual destes esportes você iria participar em uma 
Olímpiada? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 14 
Leia: 
 
Símbolos olímpicos 
 

Desde que começaram a ser disputados na era moderna, os Jogos Olímpicos 
ganharam alguns símbolos. 

 
Anéis Olímpicos 
 

A principal representação dos Jogos Olímpicos é a bandeira estampada com os anéis 
olímpicos, que também são a marca do COI. Os cinco aros interligados que compõem o 
estandarte possuem cores diferentes, cada uma representando um continente: azul, a 
Europa; amarelo, a Ásia; preto, a África; verde, a Oceania; e vermelho, as Américas. 

Os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como o universalismo e o humanismo. 
Os aros que compõem a bandeira são de cores diferentes para representar o respeito às 
diversidades de todas as nações e contrastam com o fundo branco, que representa a paz 
entre os continentes. Quando foi criado, esse símbolo tinha o objetivo de se opor ao 
nacionalismo exagerado que levava à tensão entre países no início do século XX. 
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A união de cinco anéis de diferentes cores remete aos cinco continentes** 
 

O uso dos Anéis Olímpicos como um dos símbolos principais dos jogos começou em 
1913, após a Olimpíada de Estocolmo, em 1912, primeira edição a receber participantes de 
todos os continentes. A imagem dos aros entrelaçados vista pela primeira vez foi desenhada 
à mão pelo Barão de Coubertin e estava no topo de uma carta escrita por ele. 

Como uma expressão simbólica, ao final de cada edição dos Jogos, a Bandeira 
Olímpica é passada para a próxima cidade-sede. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Quem desenhou os aros Olímpicos? 
(  a ) um atleta 
(  b ) o Barão de Coubertin 
(  c ) um desenhista 
 
2 -  O que cada aro Olímpico representa? 
(  a ) país 
(  b ) continente 
(  c ) modalidade esportiva 
3 – Desenhe a bandeira olímpica e escreva o que cada aro representa. 
 
 
AULA 15 
LEIA: 
 
Tocha 
 

A tocha é o mais antigo símbolo das olimpíadas e faz a ligação entre os jogos 
realizados na Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, tido como 
elemento purificador, era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, com o 
Santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas. 

O acendimento da chama é feito com a luz solar por meio da skaphia, uma espécie 
de espelho côncavo que agrega os raios do sol em um só ponto, provocando combustão. 
Essa tradição para acender a tocha ainda é mantida e é realizada meses antes do início dos 
jogos, em frente ao Templo de Hera, por onze mulheres caracterizadas como sacerdotisas. 
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A Tocha Olímpica é acesa na Grécia  
 

Em 1928, os Jogos Olímpicos de Amsterdã foram a primeira edição do evento na Era 
Moderna a ter uma pira olímpica acesa em um dos estádios. Já o revezamento da tocha foi 
implantado pela primeira vez em Londres, no ano de 1948. 

Além de remeter a um contexto histórico, a Chama Olímpica simboliza a paz, a união 
e a amizade. Durante o revezamento feito antes dos jogos em Olímpia, os mensageiros 
saíam com as tochas pelas cidades gregas anunciando a data das competições. Esses 
mensageiros anunciavam também uma “trégua sagrada”, que cessava as guerras em curso 
até o fim dos jogos. 

Atualmente, cada sede das olimpíadas desenvolve um design próprio para a tocha, 
levando em conta suas características culturais. Depois de acesa, a tocha passa por algumas 
cidades da Grécia e segue para o país onde a competição será realizada, onde o objeto 
passa pelas mãos de diversos carregadores nas principais cidades. O trajeto termina no 
estádio onde será celebrada a abertura. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – O que a chama Olímpica simboliza? 
( A  ) o evento esportivo 
( B  ) o calor dos jogos 
( C  ) paz, a união e a amizade 
 
2 -  O que é a skaphia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
AULA 16 
 
LEIA: 
Medalhas 
 

Os primeiros campeões olímpicos recebiam como prêmio uma coroa feita com folhas 
de louro e oliveira. Os vencedores também recebiam alimentação gratuita por toda a vida, 
garantia de seu lugar em teatros e o título de herói da sua cidade. 
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No ano de 392, após converter-se ao cristianismo, o Imperador Romano Teodósio I 
proibiu a realização dos jogos. Quando voltou a ser realizado no ano de 1896, os vencedores 
foram presenteados com uma medalha de ouro e um ramo de oliveira. 

A partir de 1904 foi instituída a premiação para o segundo e terceiro colocados, que 
receberiam medalhas de prata e bronze, respectivamente. Essa modalidade de pontuação 
acabou espalhando-se por outras competições esportivas. 

 

 
A premiação olímpica é feita com três tipos de medalhas: ouro, prata e bronze 
 

Atualmente, a cunhagem das medalhas é de responsabilidade do país anfitrião e 
precisa ter diâmetro mínimo de 6 cm por 3 mm de espessura e trazer na parte frontal a 
imagem da deusa Nike, símbolo da vitória nas olimpíadas. Contradizendo o nome da 
premiação, a medalha de ouro precisa ser feita com 92,5% de prata e 6 g de ouro. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Qual é a sequência correta das posições/medalhas? 
( a  ) 1ºlugar/prata, 2ºlugar/bronze e 3ºlugar/ouro 
(  b ) 1ºlugar/bronze, 2ºlugar/ouro e 3ºlugar/prata 
(  c ) 1ºlugar/ouro, 2ºlugar/bronze e 3ºlugar/prata 
( d  ) 1ºlugar/bronze, 2ºlugar/prata e 3ºlugar/ouro 
( e  ) 1ºlugar/ouro, 2ºlugar/prata e 3ºlugar/bronze 
 
2 – Quais eram os prêmios dos primeiros campeões Olímpicos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
AULA 17 
LEIA: 
 
Lema 
 

Citius, Altius, Fortius é a expressão latina que define o espírito olímpico e significa: o 
mais Rápido, o mais Alto, o mais Forte. A essência da frase está na superação de limites, 
proposta aos atletas que competem nos jogos. A frase é atribuída ao Padre Henri Dion, que 
ensinava esportes nos arredores de Paris e era amigo do Barão de Coubertin. 
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Com esse lema, Coubertin desejava dar aos jogos a tarefa de exigir o melhor dos 
competidores, levando-os à excelência nas partidas. O lema foi instituído em 1894, por 
ocasião da criação do COI. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Qual o significado da expressão Citius, Altius, Fortius? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2 – Qual era o desejo do Barão Pierre de Coubertin com esse lema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
AULA 18 
LEIA: 
 
Mascotes 

 
Os mascotes são criados com base nas características regionais 
 

Outro representante dos jogos olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O 
primeiro mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique, em 1972. O Waldi, como 
era chamado, foi inspirado na figura de um cachorro da raça dachshund, muito comum na 
região. 

Desde então, os países que receberam os jogos criaram mascotes com base em suas 
características regionais. Já teve urso, águia e até montanhas personificadas, mas o que 
mais inspirou a criação de mascotes olímpicos até hoje foi a mistura de elementos. Nos jogos 
de Pequim, em 2008, por exemplo, foram cinco mascotes representando desejos. Em 
Londres e Atlanta, os personagens criados não tinham forma de animais, eram 
desenvolvidos em computador e misturavam diversos formatos. 

Na Olimpíada do Rio de Janeiro, o mascote recebeu o nome de Vinícius, em 
homenagem a Vinícius de Morais, e é uma mistura de vários animais da nossa fauna. 
 
Atividade 
1 – Hoje vamos criar um mascote para uma Olimpíada. Você vai desenhar e colorir um 
mascote e dar um nome para ele e um significado. 
Exemplo: O mascote será um Cachorro e seu nome é Pamonha. Seu significado é que existem inúmeros 
cachorros no Brasil e Pamonha é uma comida típica. 

 
Curiosidades Olímpicas 
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Maratona 

Na Grécia Antiga, o esporte estava intimamente vinculado à atividade militar. As modalidades 
atléticas que hoje vemos nos jogos modernos, em sua ampla maioria, derivam de atividades militares. 
Pois bem, uma das modalidades olímpicas mais conhecidas é a maratona, a corrida de longa 
distância. A maratona está inserida nos jogos Olímpicos modernos desde a primeira edição, realizada 
na cidade de Atenas, em 1896. A explicação para a existência desse esporte remete à 
famosa Batalha de Maratona, uma das tantas travadas entre gregos e persas na Primeira Guerra 
Greco-Persa, em 490 a.C. 

Diz o historiador grego Heródoto que um guerreiro grego chamado Fidípides teria corrido 
uma distância de cerca de 200 km, em dois dias, de Atenas até Esparta. O objetivo era pedir ajuda a 
essa última para enfrentar os persas, que desembarcaram em Maratona – cidade próxima a Atenas 
– onde ocorreu a batalha. A prova de maratona faz uma homenagem a esse fato. 
 
Medalha Pierre de Coubertin 
 

Na Olimpíada de Atenas, um fato curioso ocorreu com o maratonista Vanderlei Cordeiro de 
Lima. Ele estava prestes a terminar a prova e conseguir o ouro para o Brasil, mas foi interrompido 
por Cornelius Horan, ex-padre irlandês que estava entre os expectadores. Vanderlei, atordoado, 
ainda conseguiu chegar em 3º e conquistar a medalha de bronze. Um tempo depois, o comitê 
olímpico concedeu a ele a maior honraria da organização: a Medalha Pierre de Coubertin.  

Medalha Pierre de Coubertin é uma honraria esportiva–humanitária concedida pelo Comitê 
Olímpico Internacional a atletas e pessoas envolvidas com o esporte que demonstrem alto grau de 
esportividade não tem relação com o desempenho técnico do competidor, mas com suas qualidades 
morais e éticas e a demonstração do mais puro espírito esportivo em situações difíceis ou inusitadas 
acontecidas durante as disputas. espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. Ela tem o seu nome 
em homenagem ao criador dos Jogos Olímpicos modernos, Barão Pierre de Coubertin. 
 
Atividades 
1 – Por qual motivo existe uma modalidade esportiva chamada Maratona? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
1 – O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava disputando a Maratona na Olimpíadas de Atenas, 
porém um ex-padre o atrapalhou na prova, contudo ele conseguiu terminar a Maratona. Vanderlei 
ganhou alguma medalha? Se sim, qual/quais ele ganhou? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


