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AULAS 81 E 82 

Leia o texto abaixo: 

aixão Nacional 
 
 

O futebol e sem dúvida alguma o esporte mais popular do planeta. Não há nenhum outro esporte 

que esteja tão divulgado e que seja praticado da mesma maneira ao redor do mundo. 

O futebol e praticado em todos os países, nos cinco continentes do globo. 

No Brasil, os registros oficiais mostram que o futebol começou a ser praticado em 1894, no 

estado de São Paulo, trazido por Charles Miller, que, ao retornar da Inglaterra, onde fora estudar, 

trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras. 

Em poucos anos, nasceu entre o povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu 

de forma ampla. 

Inicialmente, esse esporte só era praticado por pessoas de classes mais abastadas, mas a 

popularização rápida do futebol em várias regiões do país fez com que esse esporte começasse 

a ser praticado pelas camadas mais pobres da população. Assim, o futebol começou a ser jogado 

de forma aberta e espontânea em todas as 

localidades do Brasil. 

Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br>. Acesso em: 12mai. 2010. 

 

RESPONDA: 

1- O título desse texto “Paixão Nacional” está relacionado com 

A) esportes. 

B) futebol. 

C) estudo. 

D) viagens. 

 
2- - Segundo o texto, onde o futebol é praticado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3- Quem trouxe o futebol para o Brasil? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4- Qual era a classe social das pessoas que praticavam o futebol quando o esporte foi 

trazido para o Brasil? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5- Retire do texto dois substantivos próprios e dois comuns. 

P
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

AULAS 83 E 84 

LEIA O TEXTO: 

Turma do bem 

Tem gente que trabalha para preservar a natureza, os bichos e as plantas. 

Nos zoológicos, pesquisadores estudam o comportamento dos animais e procuram criar 

condições para ajudá-los. Ha cientistas que acompanham bichos viajantes, outros que protegem 

aves e ninhos e há também os que incentivam a criação de ambientes naturais protegidos para 

garantir a vida de espécies ameaçadas de extinção. 

Existem ainda grupos de pessoas que fazem parte de organizações não-governamentais 

(ONGs), que não estão ligadas ao governo e não recebem dinheiro público, nem são empresas, 

pois não tem objetivo de conseguir lucro. Esses grupos agem em várias áreas, como a educação 

de crianças, o auxílio a pessoas doentes e a defesa da natureza. 

Disponível em<http://recreionline.abril.com.br/fique_dentro/ciencia/natureza/conteudo_144607.shtml>. 

 

ATIVIDADES 

1- De acordo com esse texto, as ONGs são 

A) escolas. 

B) grupos de cientistas do governo. 

C) organizações não-governamentais. 

D) zoológicos. 

 
2- O que os pesquisados fazem nos zoológicos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3- Quais são os grupos que as ONGs atendem? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4- Passe a frase “Há cientistas que acompanham bichos viajantes, outros que protegem aves 
e ninhos.” – para o singular. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5- Separe as palavras abaixo em sílabas: 
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a) Pesquisadores-______________________________________________________ 
b) Gente- _____________________________________________________________ 
c) Plantas- ____________________________________________________________ 
d) Governo- ___________________________________________________________ 
e) Público- ____________________________________________________________ 

 

AULA 85  

Gênero dos substantivos 

 Os substantivos podem ser de gênero masculino ou feminino. 
 

 Há substantivos que têm formas diferentes para o masculino e feminino. 
Exemplos:  
Compadre – comadre 
Marido – esposa 
Cavalheiro – dama. 

1- Escreva o feminino dos substantivos masculinos. Observe o primeiro exemplo: 
a) Javali: javalina 
b) Leão: 
c) Bode: 
d) Cabra: 
e) Búfalo: 
f) Camelo: 
g) Galo: 
h) Porco: 
i) Leitão: 
j) Carneiro: 
k) Urso: 
l) Boi:  

 
2- Reescreva as frases passando para o feminino. 

A) O rei é amigo do juiz e do patrão. 
_____________________________________________________________________ 
b) Papai foi visitar o compadre. 
_____________________________________________________________________ 
 
c) Titio viu o genro do rei e o primo do príncipe. 
_____________________________________________________________________ 
 
d) O campeão homenageou seu irmão. 
____________________________________________________________________ 
 
e) Fomos ao zoológico e vimos o leão. 
_____________________________________________________________________ 
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AULAS 86 E 87 

 Macaquinho em extinção vira xodó de crianças no   zôo do Rio 

 
 O Jardim Zoológico do Rio ganhou um novo morador. Seu nome é Miguelito, um macaco 
de peito amarelo, que nasceu no final do mês passado. O animal, que só é encontrado no sul 
da Bahia, está em extinção, segundo o zôo. 

O macaquinho teve de ser levado para o berçário do zoológico, porque sua mãe não 
soube cuidar do filhote. Com 140g de peso, Miguelito é alimentado com leite e um suplemento 
para bebês. 

Segundo o zôo, o animal se aquece com um bichinho de pelúcia. Ele virou um xodó 
principalmente das crianças. Os biólogos levantam Miguelito algumas vezes para que o público, 
do outro lado do vidro do berçário, veja o macaquinho. 

O zôo do Rio, no parque da Boa Vista, em São Cristovão (zona norte), funciona de terça 
a domingo, das 9h às 16h30. O valor do ingresso é de R$ 5,00. Criança com altura de até um 
metro, idosos a partir dos 60 anos e portadores de deficiência física com até dois 
acompanhantes não pagam entrada. 

Folha Online, 9/8/2017. 

 

1 – O texto que você leu é uma notícia. Sobre o que ela está tratando? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 – Uma notícia relata acontecimentos verdadeiros, que realmente ocorreram, ou 
acontecimentos criados pela imaginação do autor? Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 – De que veículo de comunicação foi extraída essa notícia e qual a data? 

__________________________________________________________________________ 

4 – Por que o macaquinho foi levado para o berçário do zoológico? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 – Qual é o peso de Miguelito? O que esse peso indica em relação ao tamanho do animal? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 – Releia o título da notícia. 

a) O que quer dizer xodó? 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Por que você acha que essa palavra aparece no título da notícia? 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Por que o macaquinho teria se tornado o xodó das crianças? 
___________________________________________________________________________ 
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AULAS 88 E 89 

Jujubalândia 

                                                      Mariana Caltabiano 

 Era uma vez um reino chamado Jujubalândia. Um lugar onde as montanhas eram feitas 
de sorvetes de creme, as casas eram feitas de doces e os rios, de chocolate. Os carros eram 
carrinhos de supermercados. O sol era de ovo e a lua era de mel. 

 As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada Anoréxica. 
Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de 
comida e das avós cozinheiras do reino. 

 O plano de Anoréxica era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervendo. Após 
muito medo confusão em jujubalândia, a bruxa Anoréxica foi derrotada. As avós conseguiram 
fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: 
maçã-do-amor, beijinho e sonho. 

 E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa 
e o reino voltou a ser um lugar feliz. 

 Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu 
castelo. 

 

1 – De que era feita Jujubalândia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2 – O que estava acontecendo com as avós de Jujubalândia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3 – Qual era o plano de Anoréxica? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4 – Quais eram os ingredientes da poção mágica que derrotou a bruxa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5 – O que aconteceu no final da história? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

AULA 90 

1- Complete as palavras abaixo com X ou CH: 

a) bru _____a b) anoré _____ica c) afrou ____ar                 
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d) fa___ina                          

e) ___urrasco                     

f) abaca___i 

g) pu ____ar    

h) fle ____a 

i) ____ícara      

j) ____ aveiro   

k) me ____erica 

l) cai____ote 

m) en____ada 

n) ___uteira 

o) salsi____a 

p) ____eque 

q) bola____a 

r) mo____ila 

s) ____aleira 

t) amei____a

 

2- Complete as frases com uma palavra escrita com X ou CH. 

a) A ___________________________________raptou as avós de Jujubalândia. 

b) Vovó gosta de tomar chá na _____________________________. 

c) Ganhei uma _________________________________ nova para jogar no time da escola. 

d) Gosto de cachorro-quente com __________________________________. 

e) Levo para a escola muitos livros em minha _________________________. 

f) Papai perdeu o ___________________________________ do carro. 

g) Minha madrinha faz uma deliciosa sobremesa com ___________________________ 

h) Domingo sempre tem __________________________________ no almoço. 

 

AULAS 91 e 92 

O leão e o javali 

Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com 
muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao 
outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. 

- Olhe lá! – disse o leão. – Aqueles urubus estão com fome e espera para ver qual de nós 
dois será derrotado... 

- Então é melhor fazermos as pazes – respondeu o javali. – Prefiro ser seu amigo ser 
comida de urubus. 

Moral: Diante de um perigo maior, é melhor esquecermos as pequenas rivalidades. 

(Esopo. Fábulas de Esopo.) 

1 – O que aconteceu ao leão e ao javali num dia muito quente? 

____________________________________________________________________________ 

2 – Por que os dois começaram a discutir? 

____________________________________________________________________________ 

3 – O que o leão viu ao olhar para cima? 
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_________________________________________________________________________ 

4 – O que o leão achou que os urubus iam fazer? 

_________________________________________________________________________ 

5 – O que eles resolveram fazer? 

_________________________________________________________________________ 

6 – Explique com suas palavras a moral da história. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7 – Você já passou por uma situação semelhante? 

__________________________________________________________________________ 

 

AULAS 93 e 94 

LEIA O TEXTO: 

 

 

1- Marque a alternativa correta. Que gênero textual é este? 

(A) Notícia           (B) lenda           (C) carta          (D) fábula 
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2 - Quem enviou a carta e quem a recebeu? 

____________________________________________________________________________ 

3 – De que lugar foi enviado este texto? 

____________________________________________________________________________ 

4 – Que idade você imagina que tem quem escreveu o texto? Justifique. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

5 – Por que Rogério se comunicou com sua irmã desta forma? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6 – Como Rogério descreve o lugar em que está? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7 – Complemente os trechos abaixo: 

a) Os vizinhos são 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Levanto bem cedinho e vou 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8 – Marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

(        ) O rapaz está na cidade há uma semana. 

(        ) O avô do rapaz passa o dia passeando pelo lugar onde mora. 

(        ) O baile dos jovens termina à meia-noite 

(        ) O baile é antes da missa, aos sábados. 

9 – Numere as frases de acordo com o texto. Qual frase vem em:  

primeiro(1), segundo(2), terceiro(3), quarto(4), quinto(5), sexto(6) lugar? 

(    ) Sempre há coisas pra fazer. 

(    ) Aos sábados tem missa à noite aqui perto. 
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 (    ) A vida no campo rejuvenesce. Você precisa conferir. 

(    ) Os vizinhos são amáveis e vivem com muito pouco. 

(    ) Demorei para me acostumar, mas estou gostando de morar longe da cidade. 

(    ) Passo o dia todo ajudando o vovô. 

 

10 – Observe a frase da carta: Abraços de seu irmão.No final da frase, têm os dois-pontos(:). 
Assinale o motivo do uso desta pontuação no final da carta. 

(   ) para apresentar o nome do irmão. 

(   ) para enumerar uma ação. 

(   ) para dividir o sentido. 

(   ) para começar a carta. 

 

AULA 95                                                                             

Grau dos substantivos 

 A palavra macaco indica um macaco de tamanho normal: nem grande nem pequeno. 
 Quando queremos indicar um macaco pequeno, nós dizemos macaquinho. Macaquinho 

é o diminutivo de macaco. 
 Quando queremos indicar um macaco grande, nós dizemos macacão. Macacão é o 

aumentativo de macaco. 
 A essa  maneira de aumentar ou diminuir o tamanho dos substantivos, damos o nome de 

grau. 
 O grau aumentativo é formado de diversas maneiras, principalmente pelo acréscimo do 

ÃO – ZARRÃO – AÇA – AÇO -  ONA ou com o auxílio das palavras: grande – enorme - 
imenso. 

 O grau diminutivo indica o substantivo com seu tamanho normal diminuído. O diminutivo 
é formado de várias maneiras, principalmente pelo acréscimo de INHO – INHA – ZINHO 
– ITO ou com o auxílio da palavra pequeno. 

 

8 – Escreva no grau aumentativo. 

a) rato:_________________________________  

b) carro:________________________________ 

c) amigo:_______________________________ 

d)faca:_________________________________ 

e) cavalo:_______________________________ 

f) leão:_________________________________ 

g) urso:________________________________ 

h) porco:_______________________________
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9 – Observe e complete. 

a) casarão: casa grande 

b) rapagão:_________________________________ 

c) pernão:__________________________________ 

d) narigão:__________________________________ 

e) colheraça:________________________________ 

f) bocarra:__________________________________ 

g) mesona:_________________________________ 

h) chapelão:________________________________ 

i) fogaréu:__________________________________ 

 

10 – Escreva o diminutivo. 

a) cabeça pequena:______________________________ 

b) boca pequena:________________________________ 

c) nariz pequeno:________________________________ 

d) mão pequena:_________________________________ 

e) orelha pequena:_______________________________ 

f) pé pequeno:___________________________________ 

g) braço pequeno:________________________________ 

h) olho pequeno:_________________________________ 

 

AULAS 96 E 97 

Televisão 

 Televisão é uma caixa de imagens que faz barulho. 

 Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças irem assistir à 
televisão. 

 O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. 

 Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas 
telenovelas. 

 Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. 

 Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com 
meus amigos e amigas. 
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 Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma 
porque ninguém pode comer uma imagem. 

 Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos. 

 Conclusão: A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. 

                 José Paulo Paes                                 

1 – Qual o meio de comunicação ao qual o texto se refere? 

(A) rádio. 

(B) livro. 

(C)  televisão. 

(D) internet. 

2 – A que conclusão o autor chega ao final do texto? 

(A)  A televisão é o melhor passatempo que existe. 

(B) É melhor ser criança do que adulto. 

(C)  A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. 

(D) Os doces anunciados na televisão têm gosto de infância. 

3 – A definição de televisão dada pelo autor é: 

(A) Uma fonte de conhecimento. 

(B) Uma ajuda na educação dos filhos. 

(C) Uma tela que revela paisagens. 

(D) Uma caixa de imagens que faz barulho. 

4 – Quem é o narrador da história? 

(A) Um bicho imitando gente. 

(B) Um adulto. 

(C) A televisão. 

(D) Uma criança. 

5 – No trecho: “A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela” A palavra sublinhada 
refere-se: 

(A) a vida. 

(B) a televisão. 

(C) a criança. 

(D) a novela. 

6 – Retire do texto uma frase que confirma que o narrador não gostava de televisão. 

____________________________________________________________________________ 
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7 – Qual a crítica que o narrador faz em relação aos doces anunciados na televisão? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

AULAS 98 E 99 

As memórias da Bruxa Onilda 

 

 Minha mãe, a bruxa Bruxolona, pertencia a uma antiga família de bruxas  e bruxos, que 

já estava quase se acabando. Precisava urgente de um herdeiro!  

 Justamente por isso ela resolveu ter uma filha. Assim, a família poderia continuar a 

existir e não se perderiam os grandes conhecimentos e poderes  acumulados durante milhares 

e milhares de anos por seus antepassados. 

 Minha mãe se pôs a estudar nos livros quais seriam as melhores  condições 

astrológicas, geográficas e meteorológicas pra que sua filha—isto é, eu — nascesse com todas 

as possibilidades de ser a melhor bruxa do mundo. 

 Suas tias-avós, a bruxa Fifi e a bruxa Fofoca, ajudaram muito minha, mãe a descobrir o 

momento exato e o lugar certo pra eu nascer. O lugar certo era exatamente a copa de uma 

árvore. Não era lá muito cômodo, mas minha mãe, ansiosa como estava, conseguiu ajeitar-se. 

Só restava aguardar... 

 Um belo dia, minha mãe começou a passar mal. 

 ___ Ai! Ai! Ai! O que será que eu tenho?-  pôs-se a berrar. 

 ___ Aguenta firme, Bruxolona — disseram as tias-avós —, porque, segundo os astros, a 

menina só pode nascer depois de amanhã. 

   Minha mãe já não aguentava mais. Então: 

 ___ Pronto! Acabou-se! 

 Aí, eu nasci. Nasci dois dias antes do tempo. Elas tinham feito tanto pra eu nascer uma-

bruxa perfeita, que vim ao mundo vestida de bruxa e tudo! Eu — é lógico! — ficava o tempo 

todo cutucando a barriga da minha mãe com aquele chapéu pontudo que a gente usa. E a 

coitada não aguentou mais. 

 Foi um desastre! Por causa da diferença de dia e hora, os astros não estavam na 

posição correta pra eu nascer. Por isso, sempre tive de enfrentar tantos problemas a minha 

vida inteira. 

 A notícia do meu nascimento correu rápido. As bruxas e os bruxos da família e os 

amigos mais íntimos vieram logo me conhecer. 

 Que festa eles prepararam! Eu fiquei superfeliz porque todos me deram presentes e 
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gostaram de mim.  

  E. Larreula e B. Capdevila. As memórias da Bruxa Onilda Editora Scipione, São 

Paulo. 

 

ATIVIDADES 

 

1 – Por que a bruxa  Bruxolona resolveu ter uma filha? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2 – Assim que resolveu ter uma filha, quais as primeira providências tomadas pela Bruxolona? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3 – Quem ajudou a Bruxolona a encontrar o  momento e o melhor lugar para a bruxinha 

nascer? 

____________________________________________________________________________ 

 

4 – Qual era o melhor lugar para a bruxinha nascer? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5 – Por que a bruxinha diz que teve que enfrentar problemas a vida inteira? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6 – O que a família e os amigos mais íntimos fizeram quando a bruxinha nasceu? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 7 – Qual é o nome da bruxinha que narra essa história? 

____________________________________________________________________________ 
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AULA 100 

O  leão e o ratinho 

     Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. 
Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande 
mandíbula, para engoli-lo. 

     – Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem 
sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor? 

     O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. 
Afinal, soltou-o. 

     Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que desejavam levá-lo 
vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. 
Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante 
roeu as cordas que o prendiam à árvore. 

     – Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. 

1 – Qual é a moral da história? 

(A) A mentira tem pernas curtas. 

(B) Quando um não quer dois não brigam. 

(C) Quem desdenha quer comprar. 

(D) Tamanho não é documento

 

2 – O texto acima pertence ao gênero: 

(A) poesia. (B) notícia. (C) reportagem. (D) fábula. 

3 – Quais são os personagens que aparecem no texto? 

(A) rato e lobinho. 

(B) ratinho e coelho. 

(C) leão e ratinho. 

(D) leão e lobinho

 

 4 – Qual o motivo dos risos do leão? 

(A) O ratinho era muito engraçado. 

(B) Ele sentiu cócegas ao segurar o ratinho. 

 (C) Achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo. 

(D) Lembrou-se de um acontecimento engraçado. 
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MATEMÁTICA – 5º ANO 

 

AULAS 81 E 82 

REVISÃO: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

Adição com reserva 

Iniciamos a soma pela ordem da unidade, quando o resultado for equivalente a dezena, 
acrescentamos essa dezena na próxima soma. 

 

Subtração com reserva 

Iniciamos a subtração pela ordem da unidade.  

 

Quando o subtraendo é maior do que o minuendo devemos trocar o número que está na casa da 
dezena por 10 unidades. 

O sete é maior do que o quatro. Então: o oito ficará valendo 7 e o 4 passará a valer 14 depois da 
troca. 

 

Agora é só subtrair. 

Agora vamos ver um caso onde o minuendo é zero. 
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Da mesma maneira, fizemos a troca, como na unidade não havia nenhum valor este passou a 
valer 10. 

 

Agora com dois zeros 

 

Observe que o minuendo da ordem da unidade é menor do que o subtraendo. As ordens da 
dezena e centena não têm valores para trocar.  

Então... o quatro passou 10 para a ordem da centena, que ficou valendo 9 ao passar para a ordem 
da dezena. A ordem da dezena passou a valer 10, porém, passou 10 para a unidade e também 
ficou valendo 9. 

 

AGORA VAMOS PRATICAR. 
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AULAS 83 E 84 

DIVISÃO 

Passo a passo da divisão 

MÉTODO TRADICIONAL 

Para facilitar o processo de divisão, temos um algoritmo, isto é, temos um passo a passo que pode 
facilitar. Para verificarmos esse processo, vamos tomar a seguinte divisão 64: 4. 

Primeiro passo: montar a operação utilizando o método da chave. 

 

Segundo passo: tentar encontrar um número que multiplicado por 4 seja igual a 64. Como essa 
não é uma tarefa fácil, vamos tomar somente o número 6 para dividir com o número 4, ou seja, o 
algarismo da dezena. Assim, devemos determinar um número inteiro que multiplicado por 4 seja 
igual a 6 ou que chegue o mais próximo possível. Veja: 

 

Terceiro passo: prosseguir a divisão descendo o algarismo da unidade, que não foi dividido, 
nesse caso, o 4. Veja: 
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O processo chega ao fim, quando obtemos que o resto é igual a 0. Caso contrário, devemos 
continuar a divisão seguindo os mesmos procedimentos. 

MÉTODO AMERICANO 

 

Agora escolha o método e faça as divisões. 
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AULA 85 

Multiplicação 

Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais, é uma maneira de simplificar a adição. Se 
você fizer a adição: 

 

Se você multiplicar o 5 pelo número de parcelas, que é 4, encontramos o mesmo resultado:  5 x 4 
= 20 

Mudamos a ordem das parcelas e não alterou o resultado. O resultado da multiplicação entre dois 
ou mais números é chamado de produto. 

Observe a operação abaixo: 

 

Nas operações com reserva, procede-se da mesma forma. Vamos analisar a operação 2 x 26. 

Multiplicamos o três pelo 
número que está na unidade. 

Depois pelo número que está 
na dezena. 
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ATIVIDADES 

1- Efetue as multiplicações: 

 

 

 

AULAS 86 E 87 

Utilizando as quatro operações, leia e resolva as situações-problema. 

1) Em uma escola há o total de 1345 alunos. Sabendo que 856 são meninas, quantos meninos 
estudam nessa escola? 

  

    2) No quarto de Marcos há 145 livros. Seu amigo João pediu 6 para levar para casa, e Maria 
levou 3. Com quantos livros Marcos ficou? 

  

    3) Em uma barraca de feira havia 600 laranjas. Foram vendidas 6 dúzias. Quantas laranjas 
sobraram na barraca? 

  

    4) Para a festa de aniversário de Marina foram feitas 45 coxinhas, 50 bolinhas de queijo e 70 
esfihas. Quantos salgados a mãe de Marina encomendou no total? 

  

    5) Para fazer um bolo, Joana comprou 1 dúzia de ovos. Na receita vão 3 ovos. Quantos ovos 
sobraram? 

 

Multiplicamos o dois pelo 
número que está na unidade, 

o seis. Total 12. O dois é 
colocado na unidade e o 
1(10) vai para a dezena. 

Depois multiplicamos o 2 
pelo número que está na 

dezena, o 2. Total 4. 
Somamos com 1, obtemos 5. 
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AULAS 88 E 89 

GRÁFICOS E TABELAS 

1-Os estudantes do 5º ano realizaram uma entrevista com quatro turmas da escola para verificar 
quais profissões desejam seguir futuramente. Observe o gráfico abaixo que representa o resultado 
dessa pesquisa: 

 

Nesta pesquisa, qual foi a profissão mais escolhida?  

(A) Advogado  

(B) Dentista  

(C) Médico  

(D) Professor 

 

2- Na Escola Municipal “Lions Clube Ocian” foi realizada uma pesquisa sobre as preferências 
esportivas dos adolescentes apresentando os seguintes resultados: 

 

Observando o gráfico, você diria que:  
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(A) O número de meninas que gostam de futebol é maior que o número de meninas que gostam 
de basquete.  

 (B) O número de meninos que gostam de vôlei é maior dos que gostam de futebol.  

(C) A maior preferência esportiva entre as meninas é o handebol.  

(D) O número de meninas que gostam de vôlei é maior que o número de meninos que gostam 
desse esporte. 

 

3-Uma revista de grande circulação realizou uma pesquisa sobre consciência ecológica resultando 
no seguinte gráfico: 

 

Qual a atitude antiecológica que as pessoas mais cometem?  

(A) Deixam o chuveiro ligado por muito tempo no banho.  

(B) Usam sacolas plásticas.  

(C) Descartam pilhas e baterias em lugares errados.  

(D) Jogam o lixo em lugares errados 

 

AULA 90 

ESPAÇO E FORMAS 

1- A porta de entrada de minha casa aparece no desenho abaixo. Observe: 
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No meu desenho, todas as formas representadas são:  
(A) triângulos  
(B) retângulos  
(C) trapézios  
 (D) losangos 
 

2- Janaína estava brincando com formas geométricas e montou um boneco. Observe: Qual é o 
nome da figura sombreada no boneco de Janaína? 

 

AULAS 91 E 92 

Expressões numéricas 

Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma 
ordem de operações pré estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente, 
destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. 

Ordem das operações  

As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental são: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte: 

multiplicação e divisão:  

devem ser feitas as divisões e multiplicações para iniciar as expressões. Entre essas duas, não 
há prioridade. realize aquela que aparecer primeiro ou que facilitarão cálculo. 

adição é subtração:  

realize a soma e diferenças. também não há prioridade entre elas. Resolva na ordem em que 
aparecerem. 

Colchetes, chaves é parênteses  

Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às 
outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves ou colchetes. 

parênteses  

em primeiro lugar devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro dos parentes. se 
houver muitas operações, a ordem deve ser seguida é a das operações, explicadas acima. 

colchete  

(A) Losango  
(B) Trapézio  
(C) Pentágono  
(D) Retângulo 
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em segundo lugar, as operações que estiverem dentro dos colchetes deverão ser feitas também 
de acordo com a ordem das operações dadas anteriormente. 

Lembre-se apenas de que os parentes aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. nesse caso, 
quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, estes podem ser eliminados.  

chaves  

por último, as operações dentro de chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem 
das operações. 

OBSERVE O EXEMPLO: 

30 ÷ 10 + (2 + 3) 

Devemos começar a resolver esta expressão resolvendo as prioridades. 

No caso desta expressão, resolveremos primeiro os parênteses. 

30 ÷ 10 + (2 + 3) 

30 ÷ 10 + 5       < somei 2 e 3 e tirei os parênteses. 

Agora a divisão. 

3 + 5      < dividi 30 por 10 

8    < resultado da expressão 

 

ATIVIDADES 

a) 6 + 20 – 12 x 2 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 

b) 18 + ( 14 ÷ 7 ) – 5 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 

 

AULAS 93 E 94 

ATIVIDADES 

1- A respeito da resolução de expressões numéricas, assinale a alternativa correta: 

a) As operações devem ser feitas na ordem em que aparecem. 
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b) É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses na ordem em que 
elas aparecem. 

c) Não existe ordem para realização dos cálculos em uma expressão numérica. 

d) As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões 
numéricas. 

Resolva as expressões numéricas 

a) 18 ÷ 2 x 5 + 6 – 4 
b) 240 ÷ 3 + 5 – 19 
c) 3 + (16 – 4 x 3 ) – 6 ÷ 2 
d) 2 x ( 7 – 4 ) – 12 ÷ 3 + 25 
e) 15 + 3 x 7 + 8 x 2 

 

AULA 95 

Resolva as expressões numéricas 

a) 12 + 15 x 3 – 10 
b) 8 + 4 x 3 – 10 + 5 x 5 
c) ( 10 ÷ 2 + 41) – ( 17 x 3 – 32 ) 
d) 3 x ( 28 + 16 ÷ 8 ) 
e) 14 + ( 18 + 5) x 2 

 

AULAS 96 E 97 

Alguns problemas são resolvidos utilizando os fundamentos básicos de expressões numéricas. 
Nesses problemas, o aluno deve estar atento à organização das informações fornecidas, bem 
como à utilização correta dos sinais operatórios, dos parênteses, colchetes e chaves. 

Joana comprou cinco latas de azeite a quatro reais, a lata,  e três caixas de iogurte com seis 
iogurtes cada caixa, ao preço de um real por iogurte. Pagou com uma nota de cinquenta reais e 
quer saber quanto irá receber de troco. Qual das expressões aritméticas a seguir representa a 
solução para este problema? 

a) 50 – 5 x 4 - (3 x 6) x 1 
50 – 5 x 4 – 18 x 1 
50 – 20 – 18 
30 – 18 
12 
 
 

 

1) "Greicy comprou 6 casacos por 40 reais cada um, 5 calças por 25 reais cada uma e 2 blusas 
por 15 reais cada uma. Qual a expressão que representa as compras de Greicy? 

a) 6 x 40 + 5 x 25 + 2 x 15            
b) 6 + 40 + 5 + 25 + 2 + 15    
c) 640 + 525 + 215 
d) 6 + 40 x 5 + 25 x 2 + 15 

50 ( o dinheiro para pagar a conta) 

5 x 4 ( cinco latas de azeite a 4 reais) 

(3 x 6) x 1  - 3 caixas com 6 iogurtes  a um real 

26 



 
2) Luísa comprou 5 óculos por 12 reais cada um, 5 pares de brincos por 20 reais cada um e 2 

bolsas por 35 reais cada. 
a) 5 x 12 + 5 x 20 + 2 x 35 
b) 5 + 12 + 5 + 20 + 2 + 35 
c) 512+ 520 + 235 
d) 12 + 20 + 35 

 
3) Quem gastou mais? Greicy ou Luísa?_________________________________ 

 
4) Qual o total dos gastos de Greicy? 

 
______________________________________________________________ 
 

5) Qual o total dos gastos de Luísa? 
 
______________________________________________________________ 

 

 

AULAS 98 E 99 

Situações-problema envolvendo expressões numéricas. 

Joana e Pedro estão brincando com dardos. Observe, nos alvos abaixo, os pontos que eles 
marcaram. 

 

1- Qual a expressão que corresponde à pontuação de Joana?  
(A) 100×2+60+25×3+15×3  
(B) 100×2+25×3+15×1  
(C) 100×1+25×3+15×2  
(D) 100×1+60×1+25×1+15×4 

2- A pontuação atingida por Pedro é representada pela expressão numérica 
100×1+60×2+25×2+15×1. Qual é a sua pontuação?  

(A) 285  

(B) 295  

(C) 305  
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(D) 315 

3) Silvia comprou uma calça no valor de 45 reais, uma saia no valor de 52 reais e uma sandália 

no valor de 95 reais. Pagou com uma nota de . 

a) Qual é a expressão numérica que representa esta situação-problema? 

(   ) 200 – 45 – 52 + 95 

 (   ) 200 + 45 – 52 – 95 

(   ) 200 – 45 – 52 – 95 

(   ) 45 + 52 – 95 

 

b) Quanto Silvia recebeu de troco? 
______________________________________________________________ 

 

AULA 100 

RELEMBRANDO... 

Perímetro 
A palavra perímetro significa medida ao redor de. É a soma das medidas de seus lados. 
perí = em torno de, ao redor de 
metro = medida 
 
2) Calcule o perímetro das figuras:  
Observe o exemplo: 
 

4cm

6 cm

6 cm   
P= 4cm + 6cm + 6cm 
P= 16cm 
 

                                          
P=___________                   P=______________               P=___________________  
P=___________                   P=______________               P=___________________   
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HISTÓRIA 

AULAS 33 e 34 

Os direitos humanos 

Quando a humanidade tomou consciência das atrocidades que ocorreram nas duas guerras 

mundiais (1914-1918 e 1913-1945), percebeu a necessidade de elaborar um programa que 

garantisse a paz no mundo. Então, em 1945, foi criada a ONU (Organização das Nações Unidas). 

No início, 51 países participavam desse programa. Hoje são 193. 

 

DIREITOS PARA TODOS 

A fim de poder atingir os objetivos da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, (DUDH) em 10 de dezembro de 1948. na Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em Paris, com a participação de diferentes países de todas as regiões do mundo. 

Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considerada a proteção 

universal dos direitos humanos como uma meta comum a ser alcançada por todos os povos e 

nações. 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

Artigo 1º - Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espirito de 

fraternidade. 

 

ATIVIDADES 

1. Na tirinha do Armandinho está escrito o Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Observe as cenas e descreva como você entende esse Artigo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. A ONU (Organização das Nações Unidas) foi criada em 1945, após a segunda guerra mundial, 

e tinha uma nobre missão no planeta. Qual era essa missão 

a) Aumentar as atrocidades no mundo e garantir a paz. 

b) Fundada para elaborar melhor as guerras que surgiriam. 

c) Elaborar planos para o pagamento de escravos. 

d) Diminuir as atrocidades no mundo e garantir a paz. 

 

OS DIREITOS INDÍGENAS  

 

A Constituição de 1988 pode ser 

considerada um marco na conquista e garantia 

de direitos pelos indígenas no Brasil. A Carta 

Magna modificou um padrão e estabeleceu 

novos marcos para as relações entre o Estado, 

a sociedade brasileira e os povos indígenas. 

Enquanto o Estatuto do Índio (Lei 6.001), 

promulgado em 1973, previa prioritariamente 

que as populações deveriam ser "integradas" ao restante da sociedade, a Constituição passou a 

garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias.  

Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão expressos em capítulo específico 

(Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo VIII, Dos Índios) com preceitos que asseguram o respeito 

à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições. Isso é ter reconhecidos sua 

cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o 

mundo. 

Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar diferenciada e intercultural 

(Decreto 6.861), bem como multilíngue e comunitária. A população indígena tem direito a uma 

escola dentro de sua aldeia, onde são ensinados, além do português, a sua língua originária, a 

sua forma de reprodução cultural tradicional. 

 

ATIVIDADES 

1.  O que a Constituição Brasileira de 1988 asseguram como preceitos indígenas? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Sobre a educação indígena. Responda "V" para verdadeiro e "F" para Falso: 

(   ) Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar intercultural. 

(   ) A educação dos povos indígenas deve ser realizada sem considerar suas culturas e crenças. 
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(   ) Sua língua originária deve ser ensinada assim como o português. 

(   ) Os alunos tem direito a uma escola dentro 

de sua aldeia. 

 

 

AULAS 35 e 36 

O que é cidadania? 

A cidadania é o conjunto de direitos e 

deveres exercidos por um indivíduo que vive em 

sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e 

na sua posição e poder nele intervir e transformá-lo. 

Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era 

aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse 

conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. 

A expressão da cidadania frequentemente está associada ao campo do Direito, em que 

existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre 

os deveres, destaca-se o voto eleitoral (que também é um direito), o zelo pelo espaço e o 

cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à 

saúde, moradia, alimentação e educação. 

O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, à 

legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado 

Nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa e cidadania 

americana. 

Em casos de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania 

cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações 

impostas pela lei penal. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-cidadania.htm. Acesso em: 20 jul. 2020. 

 
ATIVIDADES 

1. De acordo com o texto, como podemos definir cidadania? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Qual a origem do termo cidadania? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. O que pode acontecer ao indivíduo que não cumpre com os seus deveres de cidadão? 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Sabemos que um dos direitos da criança é a Educação. Mas também toda criança possui 

deveres que devem ser cobrados pela família ou responsáveis. Classifique as alternativas no que 

se refere em: (a) Direitos    (b) Deveres  

(  ) Respeitar pais e professores.  

(  ) Ter escola de qualidade e recreação.  

(  ) Ter um nome e uma nacionalidade.  

(  ) Ter alimentação moradia, assistência médica adequada.  

(  ) Cumprir com as tarefas escolares.  

(  ) Ser protegido contra o abandono e a exploração do trabalho.  

(  ) Obedecer os mais velhos, tratando com respeito e educação.  

 

5. Assinale com um (x), as condições indispensáveis para a efetivação da cidadania.  

(  ) ter educação de qualidade.  

(  ) saúde para todos.  

(  ) alto índice de desemprego.  

(  ) respeitar a si e aos outros.  

(  ) conhecer os direitos e deveres.  

(  ) não saber ler e escrever.  

(  ) votar.  

(  ) ter moradia.  

(  ) ter saneamento básico.  

(  ) ter segurança. 

AULAS 37 e 38 

 

Cultura material e Cultura imaterial 

Cultura material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e 

as características de determinado grupo ou região.  

A cultura material é associada aos elementos concretos de uma sociedade, representando 

a cultura e história de sua população. Os bens de natureza material podem ser móveis ou imóveis. 

São considerados bens imóveis as estruturas físicas, como cidades históricas, sítios arqueológicos 

e paisagísticos, e bens individuais. Já os móveis são os bens que podem ser transportados, como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
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videográficos, fotográficos e cinematográficos. No Brasil, as formas de proteção dos bens de 

cultura material são o tombamento, o registro e o inventário. 

Os bens de cultura imaterial são os elementos abstratos que fazem parte de uma cultura, 

e dizem respeito às práticas e domínios da vida social de determinado grupo. Esses bens podem 

ser ofícios, saberes, celebrações, formas de expressão e também lugares, como mercados, feiras 

e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A cultura imaterial é passada de geração a 

geração. Com isso, os bens costumam ser recriados e modificados pelos grupos e comunidades 

de acordo com o ambiente, através da interação com a natureza e com o contexto histórico da 

sociedade. 

 Cultura material Cultura imaterial 
O que são 
 

Podem ser bens móveis, como 
objetos artísticos, vestimentas, obras 
de arte, ou bem imóveis, como 
edificações e sítios arqueológicos. 
Igrejas, ocas. 
 

Elementos como danças, literatura, 
linguagem, culinária, festas, esportes, 
entre outros 

Exemplos 
no Brasil 
 

Centro Histórico de Ouro Preto, 
Parque Nacional Serra da Capivara, 
Cais do Valongo RJ). 
 

Roda de capoeira, frevo, ofício de 
sineiro, folia de reis. 

 

ATIVIDADES  

1. A cultura material é associada aos elementos concretos de uma sociedade. Ela representa: 

___________________________________________________________________ 

 

2.  No Brasil quais são as formas de proteção dos bens de cultura material? 

___________________________________________________________________ 

 

3. A cultura imaterial é passada de geração a geração, podendo ser recriadas e modificadas de 

acordo com ________________________ através da ___________________________ e com 

__________________________________. 

 

4. Cite exemplos da cultura imaterial. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AULAS 39 E 40 

O que é Diversidade cultural? 
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No mundo em que vivemos há diversas culturas, as quais se diferenciam pela: língua, 

comportamento, ideias políticas, religião, alimentação, festas, músicas e ritmos, construções, 

hábitos diários, habitação, técnicas e modos de trabalhar.  

Essas diferenças culturais são o resultado da trajetória dos grupos humanos no decorrer do 

tempo, bem como a relação com os lugares de vivência.  

A diversidade religiosa no Brasil  

A religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. Todas as sociedades, povos 

e comunidades são produtores de cultura. O nosso país não é diferente! Nós, brasileiros, temos 

ricas manifestações culturais. A cultura é um conjunto de valores materiais e espirituais que fazem 

parte do modo de vida de um povo ou grupo social. Em outras palavras, tudo o que o povo acredita, 

valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança e comemora, faz parte da cultura. A religião 

também é uma forma de manifestação cultural, pois reúne costumes, hábitos, valores, ideias e 

crenças de diversos grupos sociais.  

O povo brasileiro é um povo culturalmente religioso. Visto que os primeiros professores a 

lecionarem no Brasil foram os Jesuítas, os quais ensinavam com rigor a religião. Podemos 

observar que as manifestações dessa religiosidade estão por toda parte: no grande número de 

templos e igrejas, no comércio, na mídia, nos nomes de vilas, cidades, ruas e escolas, nas festas 

e feriados religiosos, nos costumes, na fala do povo, etc.  

 
No desenho a representação das diferentes religiões existentes no Brasil.  

ATIVIDADES  

Responda de acordo com o que você leu no texto acima:  

1. Tudo o que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança e comemora 

podemos definir como sendo _________________________________. 

2. Por que podemos definir a religião como sendo uma forma de manifestação cultural? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Onde podemos perceber as manifestações da religiosidade do povo brasileiro? 

____________________________________________________________________________ 
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AULAS 41 E 42 

 

DIVERSIDADE ÉTNICA CULTURAL NO MATO GROSSO DO SUL 

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais 

desenvolvidas pela população sul-mato-grossense. A cultura tradicional estadual é uma mistura 

de várias contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. 

A formação cultural do sul-mato-grossense está associada à diversidade das tradições 

trazidas pelos migrantes e pelos imigrantes, mas algumas predominaram e deram uma 

característica muito peculiar às manifestações artísticas locais. E a música e a culinária se 

constituíram nos principais componentes da 'genética' de Mato Grosso do Sul, que fez de Campo 

Grande o centro de toda efervescência cultural do Mato grosso do Sul. 

 

Chamamé é uma dança tradicional da província do 

Paraguai, apreciado também nos Estados Unidos e em 

vários locais do Brasil. Em sua origem se integram 

raízes culturais dos povos indígenas Tukanis, dos 

exploradores paraguaios e até 

de imigrantes brasileiros. Utiliza o acordeão e 

o violão como instrumentos principais.  

 

Catira: Sapateado e palmeado ao som da moda de viola, é dança 

só de homens, e a mulher raramente participa dela, apenas em 

momentos de reserva familiar. É dançada nas festas antes de 

começar o baile. 

 

 

Tereré 

O tereré é mais do que uma bebida típica da região, é uma tradição. 

Seu modo de ser servido se assemelha um pouco com o chimarrão, 

mas a diferença mais notável entre os dois é que o Tereré é servido 

frio, enquanto o chimarrão quente. Teve sua origem nas regiões 

entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Argentina. 
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Chipa 

Esse biscoito muito similar ao pão de queijo mineiro é uma 

herança culinária de um dos países vizinhos do Mato Grosso 

do Sul, o Paraguai. A chipa normalmente é confeccionado no 

formato de uma ferradura, e não é o único prato paraguaio que 

foi absorvido pela gastronomia sul-matogrossense. 

 

ATIVIDADES: 

1.  São vários os aspectos que representam a diversidade cultural. Conforme o texto, 

assinale abaixo a alternativa correta: 

(   )  A culinária, o catolicismo, as culturas orientais e ocidentais. 

(   ) As diferentes culturas trazidas do Paraguai e Argentina, as religiões, os costumes orientais. 

(   ) As diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes. 

(   ) A culinária, as tradições germânicas e gregas, a culinária mesopotâmica. 

 

2.  A cultura tradicional estadual é uma mistura de _________________________________ das 

muitas ________________________ ocorridas em seu território. 

 

3. A formação cultural do sul-mato-grossense está associada à diversidade das tradições que 

foram trazidas pelos _________________ e ____________________. 

 

4.  Além das danças citadas no texto (Chamané e Catira) converse com seus familiares e 

escreva outras danças que eles conhecem, já ouviram falar ou que praticam. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. E os pratos típicos, cite quais vocês conhecem e quais são os seus preferidos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

AULA 16 

CULTURA REGIONAL 

Cultura popular no Brasil  

A cultura popular é um conjunto de manifestações produzidas e vivenciadas pelos povos. 

Os hábitos, costumes, festas, danças, músicas, arte, saberes, literatura e contação de histórias, 

são transmitidas das gerações mais velhas para as mais novas.  
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Algumas festas religiosas, estão diretamente ligadas à cultura popular brasileira e estão 

associadas aos elementos da cultura indígena, europeia e africana presentes em vários países.  

CULTURA NO MATO GROSSO SUL 

A formação cultural do sul-mato-grossense está associada à diversidade das tradições 

trazidas pelos migrantes e pelos imigrantes, mas algumas predominaram e deram uma 

característica muito peculiar às manifestações artísticas locais. Preservando aspectos de sua 

cultura, memória, sentimento, lugar e tradição. Podemos destacar algumas festas populares como: 

O Banho de São João é uma festa religiosa onde os corumbaenses conduzem a imagem 

do santo em um longo caminho até o rio Paraguai, onde a banham para louvá-lo. 

Em 16 de julho acontece a Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Forte Coimbra. A 

celebração acontece em razão dos milagres creditados à santa, principalmente permitindo a fuga 

dos sobreviventes da Guerra do Paraguai 

 
                          Banho de São João. Fotos: Renê Carneiro, Prefeitura de Corumbá. 
 

Em Campo Grande ainda se reverencia uma tradição japonesa marcada pela 

religiosidade. Os imigrantes da ilha de Okinawa incorporaram a cultura da cidade e hoje fazem 

parte da nossa história. O Bon Odori é um ritual budista que celebra a alma dos antepassados, 

com 3 dias de música, dança e culinária, estreitando o respeito e a amizade entre os países. 
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Atividades 

1. Definimos como cultura popular? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Algumas festas religiosas, estão diretamente ligadas: 

(   ) As tradições passadas por várias gerações. 

(   ) Somente a cultura popular brasileira e europeia. 

(   ) Exclusivamente a cultura popular brasileira e africana. 

(   ) A cultura popular brasileira, cultura indígena, europeia e africana. 

 

3. O Bon Odori é um ritual budista que celebra a alma dos antepassados, com 3 dias de 

música, dança e culinária. Essa festa é realizada por qual comunidade? Qual seu principal 

objetivo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

AULA 17 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

Incêndio no Pantanal a maior tragédia ambiental em décadas 

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que os primeiros sete 

meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período de 

anos anteriores, ao menos desde o fim dos anos 90 — período em que o Inpe desenvolveu a 

plataforma que se tornou referência para monitorar focos de calor no Brasil. 

Nove cidades de Mato Grosso do Sul (Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, 

Corumbá, Ladário, Bonito, Miranda, Porto Murtinho e Bodoquena) decretaram situação de 

emergência. 

 
Distrito de Forte Coimbra | Foto: Chico-Ribeiro 
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Pesquisadores afirmam que o fogo interfere na biodiversidade, atrapalha o ecossistema e 

também aumenta os níveis de poluição. Apontam que quando pensarmos nos efeitos mais amplos 

e tardios, vemos que o futuro da biodiversidade pantaneira ficará totalmente comprometido. Nesse 

contexto, a possibilidade de extinção das espécies se aproxima, podendo ocorrer ainda problemas 

relacionados à qualidade do ar, ao comprometimento do solo e à poluição dos recursos hídricos. 

Destacam que a importância ambiental do nosso bioma é inquestionável e é por isso que ele é 

considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. 

 
  Foto: Saul Schramm 

1. O fogo interfere na ___________________, atrapalha o ____________________ e também 

aumenta os __________________________.  

 

2. Se pensarmos nos efeitos mais amplos e tardios, o que veremos para o futuro? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Conforme o que está relacionado no texto sobre um dos problemas ambientais 

vivenciados no nosso estado. Descreva com suas palavras o que podemos fazer para 

ajudar a resolvê-los ou amenizá-los. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AULA 18 

INOVAÇAO TECNOLÓGICA 

Energias renováveis e não renováveis  

A energia é importante para movimentar as máquinas, a indústria, a agricultura, os 

transportes, as casas, entre outros. Podemos destacar como fonte de energia o carvão mineral, o 

39 



 
petróleo, as águas de rios e oceanos, o vento e até alguns alimentos são utilizados como fontes 

de energia.  

Essas fontes de energia ou recursos energéticos, são classificadas em dois grupos: as 

energias renováveis e não renováveis.  

As energias renováveis são aquelas que se regeneram através da intervenção humana 

ou espontaneamente. Elas não se esgotam na natureza, como por exemplo a energia solar, onde 

é aproveitada apenas a luz solar para gerar energia.  

As energias não-renováveis são aquelas que encontramos em grande quantidade na 

natureza, mas uma vez esgotadas, não pode ser recuperada pela intervenção humana.  

A reserva existente na natureza é finita, e demanda muito tempo para sua formação. Esse 

tipo de energia é considerado poluente, e causam danos ao meio-ambiente. Podemos destacar o 

petróleo, o gás natural, o carvão mineral, considerados combustíveis fósseis, e a energia nuclear 

que provém do urânio e do tório para ser produzida.  

NOTA: No Estado de Mato Grosso do Sul os principais recursos naturais são o manganês e o 

minério de ferro. 

 

ATIVIDADES: 

1. Relacione as imagens apresentadas com as características de cada tipo de energia. 

 
     

 
  

(1) Energia Solar (2) Carvão Mineral (3) Petróleo 

 

 

 

(4) Energia Nuclear (5) Energia Hidrelétrica (6) Energia Eólica 

      

(     )  Os ventos são os principais meios de fabricação para essa energia renovável. 

(   ) Derivados de combustíveis fósseis sua coloração é escura e não é uma energia renovável. 

(     ) Energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos, não 

é renovável. 
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 (   ) É uma energia não renovável formada por um combustível fóssil composto por raízes, troncos, 

folhas e galhos de árvores 

(   ) Funciona utilizando o sol como fonte de energia, é uma energia alternativa, renovável e 

sustentável. 

(    ) Obtida pela força das águas. Essa energia é produzida pelo aproveitamento da força das 

águas dos rios. 

 

2. Observe as imagens a seguir e escreva um exemplo de consumo consciente de energia 

para cada caso. 

 

Chuveiro Lâmpadas Ferro de passar Eletrodomésticos 

 

  

 

    

 

 

AULA 19 

HIDROGRAFIA 

 

Bacias hidrográficas brasileiras 

 

O território brasileiro é banhado por uma grande quantidade de rios. Nossos rios podem ser 

de planaltos e de planícies. 

O conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes recebe o nome de bacia 

hidrográfica. 
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1. De acordo com o mapa o Brasil possui quantas Bacias Hidrográficas:  

a) (   ) 1     c) (   ) 8  

b) (   ) 7      d) (   ) 3  

 

Ao observar o mapa, Qual a maior Bacia Hidrográfica do Brasil:  

a) ( ) Tocantins/Araguaia  

b) ( ) Amazônica  

c) ( ) São Francisco  

 

AULA 20 

Hidrografia - Mato Grosso do Sul 

     O estado do Mato Grosso do Sul tem duas de 12 regiões hidrográficas do Brasil, uma a oeste 

que é a bacia do Rio Paraguai e a leste a bacia do Rio Paraná. 

- Bacia do Paraná a qual banha os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. Os principais afluentes do rio Paraná que 

banham o nosso estado de Mato Grosso do Sul são os rios: Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, 

Ivinhema, Amambaí e Iguatemi. O rio Paraná é o rio com maior aproveitamento hidrelétrico do 

país, fornecendo energia através das usinas de Itaipu, Porto Primavera e Urubrupungá (Usina de 

Ilha Solteira e Jupiá). O rio Paraná é usado como Hidrovia para o transporte do minério de 
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manganês do maciço de Urucum. Em suas margens, há vários portos fluviais: Corumbá, Ladário, 

Porto Esperança, Porto Murtinho e outros. 

- Bacia do Paraguai tem sua nascente na Serra do Araporé, em Mato Grosso do Sul, porém a 

maior parte da bacia do Paraguai está entre Argentina, a Bolívia e o Paraguai. Ele atravessa a 

planície do Pantanal e é muito utilizada na navegação regional. Os principais afluentes do rio 

Paraguai no Estado de Mato Grosso são: Iaguari, Negro, Miranda e Apa. O rio Paraguai é um rio 

de planície por isso, é navegável em grande parte de seu curso, mas não serve para 

aproveitamento hidrelétrico. 

 

 

Atividades 

1. Cite o nome das Usinas Hidrelétricas que estão estabelecidas no Rio Paraná? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Assinale qual o Rio usado como Hidrovia para o transporte do minério de manganês do 

maciço de Urucum? 

(    ) Rio Apa    (   ) Rio Aquidauana (   ) Rio Paraguai (   ) Rio Paraná 
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CIÊNCIAS 

AULAS 46 E 47 

LEIA: 

CICLO HIDROLÓGICO 

 

O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de 

um estado para outro (líquido, sólido ou gasoso). 

A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo 

hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, 

precipitação, infiltração e transpiração. 

 

1) O que é ciclo hidrológico? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2) Complete os espaços com as palavras do quadro. 

Nuvens, aquece, condensa 

 

a) Quando as _________ estão bem carregadas chove. 

b) O Sol ____________ a água, que evapora dos oceanos e rios formando o vapor de água. 

c) Na atmosfera, o vapor de água se ___________, formando as nuvens. 

AULA 48 

 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio 

ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, 

posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da 

água, podemos destacar a evaporação da água devido à ação do Sol, a condensação do vapor 

de água e a formação das nuvens e precipitação. 

 

1) Cite 2 exemplos de processos que ocorrem no ciclo da água 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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AULA 49 E 50 

 

Etapas do ciclo da água 

O ciclo hidrológico se inicia devido à intensa ação do Sol e à água contida nos oceanos lagos e 

rios sofre evaporação. Ou seja a mudança do estado líquido para o gasoso ( vapor) .Além da 

evaporação ,a água passa para o estado gasoso pela transpiração de plantas e de animais,o 

vapor de água sobe para atmosfera e quando se encontra com as camadas mais frias sofre 

condensação; as gotículas de água formadas nesse processo se aglomeram,dando origem as 

nuvens .Quando as nuvens ficam muito pesadas ocorre a precipitação, fenômeno através do qual 

a água volta à superfície terrestre na forma de chuva dependendo do local e das condições 

climáticas essa precipitação também podem ocorrer na forma de Neve ou granizo. uma parte das 

Águas da chuva cai diretamente sobre rios e oceanos e lagos ou chega até estes por escoamento, 

outra parte atinge as camadas mais internas do solo por infiltração dando origem aos lençóis de 

água subterrânea .Dessa maneira, o Ciclo da Água se completa e recomeça a todo momento. 

1) . Observe a representação do ciclo hidrológico e identifique onde ocorre a evaporação, 

precipitação, infiltração, transpiração e condensação. 

 

  

 

Aula 51  

1) Durante o Ciclo Hidrológico a água sofre alterações em seu estado físico. Sabendo disso, 

enumere a segunda coluna de acordo com o nome do processo de mudança que está sendo 

descrito. 
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1.Condensação 

2.Evaporação 

3.Fusão 

4. Solidificação 

 

 

(___) No derretimento do gelo presente em 

montanhas ou nas regiões polares. 

(___) Na transformação de vapor em 

gotículas de água. 

(___) Na transformação das gotas de água 

que formam as nuvens em neve e granizo. 

(___) Na transformação da água da 

superfície de rios e oceanos em vapor e 

também na transpiração dos seres vivos. 

 

 

2) Leia as frases e marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. 

a) (___) Nas altas montanhas e nos polos encontramos água no estado sólido. 

b) (___) A água no estado líquido é encontrada apenas na superfície da Terra. 

c) (___) A maior parte da água presente nos oceanos é doce e própria para o consumo. 

d) (___) As nuvens se formam a partir das águas que evaporam. 

e) (___) Os icebergs são exemplos da água em estado sólido. 

f) (___) Para que a água seja própria para o consumo é necessário passar por um tratamento. 

 

AULA 52 E 53 

Importância do ciclo da água 

O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule constantemente pelo nosso 

planeta. Imagine, por exemplo, que os animais consumissem-na, mas que ela não retornasse ao 

meio. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no nosso planeta e, 

consequentemente, não haveria mais vida. Como sabemos, a água é fundamental para qualquer 

ser vivo, uma vez que ela faz parte da composição do seu corpo, ajuda no transporte de 

substâncias e participa de reações químicas importantes. 

O ciclo da água é importante para a sobrevivência de todos os seres vivos do 

planeta. 
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Não podemos esquecer-nos de que o ciclo da água é fundamental também para a economia. A 

produção de energia e a agricultura, por exemplo, são dois ramos da economia extremamente 

dependentes das chuvas. 

1) Qual a importância do ciclo da água para o Planeta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Durante o ciclo da água, observamos a formação de nvens que ocorre graças à 

transformção do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso 

para o líquido é chamada de : 

a) Evaporação 

b) Solidificação 

c) Sublimação 

d) Condensação

 

3) Em qual fenômeno a água no estado líquido é alterada para vapor d'água? 

a) .evaporação 

b) Condensação 

c) Precipitante 

d) Congelamento 

 

4) Onde ocorre a condensação no ciclo da água? 

a) nuvens se formando 

b) água do oceano mudando para vapor 

d'água 

c) água que flui rio abaixo 

d) água subterrânea imersa em rochas e 

solo 

 

AULA 54 

1) Leia. 

 

 

A) Por que o personagem diz que a solução para a falta de água caiu do céu? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Captar e armazenar a água da chuva contribui para a economia de água. De quais formas 

essa água pode ser utilizada? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

AULAS 55 E 56 

Leia. 

 

 

A) a) Você já presenciou uma chuva de granizo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Em que estado físico está o granizo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

AULA 57 

Cuidados com tempestades de granizo 
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Uma chuva sempre é boa para limpar o clima atmosférico, mas quando sua forma muda é preciso 
tomar alguns cuidados. Confira algumas dicas do Cemtec em caso de condições adversas de 
tempo: 

 Permaneça abrigado até que o fenômeno termine. Se houver trovoadas, não se abrigue em 
embaixo de estruturas metálicas ou árvores; 

 Após a chuva de granizo, o piso fica escorregadio, por isso muito cuidado ao se deslocar; 
 Jamais permita que alguém suba nos telhados após a chuva, há risco de queda; 
 Colocar papelão para forrar por dentro o para-brisa do carro. Isso evita, em caso de quebra 

do vidro, que os cacos machuquem ocupantes; 
 O ser humano é um bom condutor de eletricidade, por isso evite ficar descalço 

principalmente quando houver tempestades com raios. Essas descargas elétricas se 
propagam pelo chão com alta energia e se a pessoa estiver descalça há risco de ser 
atingido. No meio urbano isso é um pouco mais difícil de ocorrer porque há para-raios e 
muitos locais onde há proteção, mas no meio rural, onde ocorrem a maior quantidade de 
descargas, a chance é maior, devido a falta de meios de proteção. De qualquer forma, é 
sempre bom estar calçado em caso de tempestades. A sola do sapato normalmente é de 
borracha, isso cria isolamento entre corpo e o chão. 

https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/confira-algumas-orientacoes-em-caso-de-fenomenos-meteorologicos-como-o-granizo 

ATIVIDADES 

1- Classifique as afirmações em VERDADEIRO ou FALSO: 

a) (      )Em caso de tempestades de granizo devemos nos abrigar embaixo de uma árvore. 

b) (     ) Após a chuva de granizo, o piso fica escorregadio, por isso muito cuidado ao se 

deslocar. 

c) (   )Árvores ou coberturas metálicas não são lugares recomendados para nos 

abrigarmos em caso de tempestades. 

d) (       ) Jamais permita que alguém suba nos telhados após a chuva, há risco de queda. 

e) (       ) Em Caso de tempestades devemos ficar sem calçado. 

 

AULAS 58 E 59 

Energia Térmica 
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  Calor é a energia que é transferida de um corpo para outro quando existe uma 
diferença de temperatura. 

  Calor também é chamado de energia térmica. 

 Existem fontes naturais (que vem da natureza) e artificiais (que são produzidas pelo 
homem) de calor. 

 Fontes naturais de calor: o sol, raio, corpo humano, centro da terra, etc. 
 Fontes artificiais de calor: forno, secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa, etc. 

  Com a ação do calor um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico 
e dilatar. Ao receber calor o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando perde calor 
ele esfria, diminui de temperatura. O instrumento utilizado para medir a temperatura é o 
termômetro.  

Retirado e adaptado do site: www.acessaber.com.br 

   Para uma melhor compreensão assista o vídeo sobre energia térmica:    
https://www.youtube.com/watch?v=JlYakqavefQ&feature=youtu.be 

 

1 – De acordo com o texto o que é calor? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 – De que outra maneira podemos chamar o calor? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3 – Cite algumas fontes naturais de calor. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 – Cite algumas fontes artificiais de calor: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 – O que o calor causa nos corpos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 – Qual a função do termômetro? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________          
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AULA 60 

Produção e usos da energia térmica 

  A energia térmica pode ser obtida aproveitando-se a luz solar ou queimando-se 
diferentes materiais combustíveis renováveis ou não renováveis, por exemplo: fogão a lenha, 
painéis de aquecimento solar, usinas termoelétricas, produção de aço.  

  Nos fogões a lenha, a madeira substitui o gás natural, que serve de combustível nos 
fogões convencionais. Nos painéis de aquecimento solar, há captação e transferência de calor 
para a água, que é aquecida.  

  Em alguns processos industriais, como a produção do aço, é necessária grande 
quantidade de energia térmica, que é gerada pela queima de carvão mineral.  

  Nas usinas termoelétricas, a energia térmica, obtidas pela queima do carvão, gás 
natural ou petróleo, é transformada em energia elétrica.  

  Existem os recursos renováveis e não renováveis. renováveis são aqueles recursos 
que, normalmente não se esgotam facilmente devido à rápida velocidade de remoção. Os não 
renováveis são aqueles que não se renovam em um prazo curto comparado com o tempo de vida 
humano.  

  Alguns exemplos:  

 Renováveis: Água, solo, matéria orgânica, etc. 
 Não renováveis: Petróleo, carvão mineral, minério, etc. 

 

1 – Como pode ser obtida a energia térmica? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2 – Cite três exemplos de materiais renováveis. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3 – Cite três exemplos de materiais não renováveis. 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

ARTE 

Aula 32 

Partes da figura musical 

 

Figuras musicais (ou figuras rítmicas) são símbolos utilizados para representar os tempos de 

uma música, ou seja, a duração de cada som.  

Antes de conhecer as figuras, vamos falar das partes que compõem uma figura musical. 
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Partes da figura musical 

Uma figura musical é formada por cabeça, haste e colchete (ou bandeirola).  

 

 

 

Algumas figuras não possuem colchete, enquanto  outras figuras possuem mais de um. Existem 

figuras com a cabeça preenchida, e outras figuras com a cabeça branca. Observe os exemplos. 

 

 

 

Quando duas notas com colchetes estão lado a lado, os colchetes se unem. Observe; 

 

Se a figura tiver dois ou mais colchetes ficará da seguinte maneira 

                                      =  

Atividades 

1) Nomeie as partes das  figuras 
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] 

2) Una os colchetes. Observe o exemplo 

 

 = 

 = 

= 

= 

 

AULA 33 

Figuras musicais 

As figuras musicais são os símbolos que representam os sons. Cada figura (som) tem uma 

duração. Nesta aula, vamos conhecer as figuras musicais e seus nomes, somente. A duração de 

cada figura é assunto para a próxima aula. 
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Principais figuras musicais 

 

Atividades;  

1) Observe o símbolo na coluna da esquerda e escreva o nome ao lado. 
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2) Desenhe cinco figuras musicais em cada linha. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Aula 34 

Duração das figuras musicais 

Na aula anterior vimos os nomes das figuras musicais. Hoje vamos estudar a duração das 

mesmas. 

Observe o digrama abaixo. 
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Na imagem acima, entende-se que a semibreve    é a figura de maior valor. Ela equivale a UM  

inteiro. Por isso o numero 1 ao lado da figura. 

Nesta mesma imagem, observa-se que é necessário ter 2 mínimas   para se ter uma semibreve 

. Por isso o número 2 ao lado da mínima.   Logo + = .   

Vejamos outro exemplo;  

É necessário ter 4 semínimas  para se ter uma semibreve . Por isso o número 4 ao lado da 

semínima. Logo + + +  =    assim como    + = . 

Pode-se concluir então que, a mínima dura metade do valor da semibreve. Do mesmo modo a  

semínima  dura metade do valor da mínima. Assim será para todas as figuras expostas no 

diagrama acima. 

Atividades 

1) Some as figuras abaixo seguindo a tabela de divisão proporcional de valores (na imagem 

acima). Observe o exemplo. 

 

EX     + =  

 

A) + = 

 

B) + = 
 

C)  + + + = 
 

D) + = 
 

E)  + = 
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 Aula 35 

Pausas das figuras musicais 

Nas aulas anteriores conhecemos as figuras que representam os sons. Hoje vamos conhecer as 

figuras que representam o silencio na música. São as chamadas ‘’Pausas’’. Cada figura musical 

tem sua pausa. Assim como as figuras musicais, as pausas também possuem uma duração.  

Observe;  

 

 

 

Na tabela acima estão os nomes das figuras musicais (que representam o som), as figuras, e as 
pausas destas figuras (que representam silencio). Vale esclarecer que a pausa tem a mesma 
duração que a sua figura. Por exemplo; 
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Se em uma partitura, a semibreve vale 4 tempos, consequentemente  nesta mesma partitura, 
sua pausa também valerá 4 tempos. A  diferença é que quando aparecer a semibreve, serão 4 
tempos de som e quando aparecer a pausa da semibreve serão 4 tempos de silencio. Assim 
ocorrerá com todas as pausas.  

 

Atividade 

 Preencha a tabela abaixo desenhando as pausas de cada figura 

 

 

 

 AULA 36 

 Revisão dos conteúdos musicais 

 

Atividades 

 

1) Dê o nome das partes da figura musical 
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2) Una os colchetes das figuras abaixo 

 

= 

= 

 

3)Dê o nome das figuras musicais 

 

_______________________________                  ___________________________ 

 

_________________________________               ____________________________ 

 

___________________________________             ____________________________ 

 

_____________________________ 
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3) Complete a tabela com o desenho das figuras musicais e suas respectivas pausas. 

 

FIGURA DE 
NOTA 

NOME PAUSA 

 SEMIBREVE  

 MÍNIMA  

 SEMÍNIMA  

 COLHEIA  

 SEMICOLCHEIA  

 FUSA  

 SEMIFUSA  

 

 

Aula 37  

 

CULTURA DE MASSA: ARTE E CULTURA POP 

Na apostila passada estudamos os aspectos da cultura e expressão popular, manifestações 
movidas por tradições, carregadas pelo aspecto interiorano do Brasil. Nessa apostila vamos 
trabalhar outros aspectos do que também pode ser entendido como popular, estamos falando 
da Arte Pop e Cultura Pop, Culturas e produtos de arte que são difundidos e consumidos 
globalmente, formando identidades para além das fronteiras e localidades. Cabe nos 
questionarmos inclusive: nossa cultura local, teria fronteiras? Hábitos e gostos do Mato Grosso 
do Sul ficam para  traz quando viajamos ao nosso vizinho Mato Grosso? E se ainda levarmos 
em conta que já fomos um só? É aqui que começamos, questionando nossos valores 
populares, antes de entrarmos nos aspectos mais massificados da arte. 

 
A DIVISÃO PELO OLHAR DE HUMBERTO ESPÍNDOLA 
 

A divisão territorial e política do estado do Mato Grosso está retratada em pelo menos 8 telas 
do artista plástico Humberto Espíndola. Pintadas em 1978, elas contam a emocionante história 
do desmembramento do que se transformaria em dois estados brasileiros com economia e 
cultura próprias: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Humberto Espíndola teve também 
relevante atuação na divulgação da cultura regional criando, em 1974, o Museu de Arte e 
Cultura Popular, ligado à Universidade Federal de Mato Grosso. 
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Divisão de Mato Grosso, óleo sobre tela, 1978 - Humberto Espíndola / Pecus e Pecúnia 
Discutem a Divisão, óleo sobre tela, 1978 - Humberto Espíndola 

 
A produção de Humberto Espíndola parte do tema do boi, visto como símbolo da riqueza do 
então estado de Mato Grosso,  antes  da  divisão,  e  que   permeia   ainda   nos   tempos   
atuais   igual   valor   para   ambos  os  estados.  Em Bovinocultura, realiza um retrato sarcástico 
da sociedade do boi, que é principalmente moeda e símbolo de poder. Em seus primeiros 
trabalhos, Espíndola apresenta o animal envolto em penumbra, provocando estranheza. A 
efígie do boi, em suas telas, é colocada em um primeiro plano, ou isolada em um oval central, 
ganhando a dimensão de nobreza de um retrato. Alguns quadros possuem um sentido 
simbólico, com a utilização das cores da bandeira brasileira. Em outros, emprega crachás e 
medalhas, que remetem a exposições agro-pecuárias. Como nota o crítico Frederico Morais, 
Espíndola humaniza o boi, para denunciar a vontade de poder do ser humano, como ocorre em 
O Tirano (1984). 
 

  

Bovinocultura, óleo sobre tela, 1968 - Humberto Espíndola / Boi-Brazão, óleo sobre tela, 1968 - 
Humberto Espíndola 

 

Humberto é um artista que cresceu junto com Mato Grosso do Sul e não nega suas raízes, 
valorizando-as e contando-as através de suas telas. É a vida de um povo que aqui se 
estabilizou, construindo vidas que originaram um estado promissor. Toda esta história pode ser 
contemplada na obra de Humberto Espíndola, que nos mostra: a divisão do estado, a força da 
ditadura militar, as cores fortes da região e o crescimento de um estado que tem por base a 
bovinocultura, a agricultura e a riqueza do seu ecossistema. Através das obras de Humberto 
podemos notar como um mesmo símbolo pode transitar entre valores negativos e positivos. A 
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relação de poder no símbolo do boi está muito atual, basta levarmos em conta as praticas 
criminosas de manejos de pastos por parte de alguns pecuaristas que buscam riquezas a todo 
custo, ajudando a promover a destruição do nosso pantanal através das queimadas. 

 

Fontes: HISTÓRIA E MEMÓRIA: A ARTE DE HUMBERTO ESPÍNDOLA, Genivaldo Antonio 
Alves/ Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 

<https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/exposicao-de-humberto-
espindola-mostra-a-historia-do-nascimento-de-mato-grosso-do- 
sul/#:~:text=Pintadas%20em%201978%2C%20elas%20contam,e%20Mato%
20Grosso%20do%20Sul>. 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pes
soa8706/humberto-espindola> Textos e 
atividades adaptados por Luan Luidy 

 

Atividade 
 
 A DIVISÃO 
 

A seguir pergunte a alguém da família que viveu durante a divisão do estado, o que esse 
período lhe representou e registre sua resposta em forma de desenho. Caso não consiga fazer 
isso, represente de maneira crítica o que as queimadas no Pantanal dos dois estados lhe vem 
representando: 
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Aula 38 

SÍMBOLOS DO MS 
 

A bovinocultura marca as obras de Humberto Espíndola, que observou desde muito cedo o quanto a 
figura do boi marcava a identidade de nossa região pela sua relação cultural e econômica, sem deixar 
de considerar criticamente as relações com o poder. 
 
Atividade 
 
Desenhe além do boi, outros elementos que caracterizam a identidade de nosso estado: 
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Aula 39 
 
A ARTE POP 
 

Nas primeiras décadas do século 20, os avanços tecnológicos e a industrialização 
provocaram muitas transformações no modo da vida das pessoas, principalmente nos 
Estados Unidos e na Inglaterra. Nessa época surgiram produtos para atender as mais 
variadas necessidades, desde alimentos industrializados até eletrodomésticos que 
facilitavam a realização das tarefas domésticas. Com as propagandas no rádio e na 
televisão que estimulavam o consumo desses produtos, eles tornavam alvo do desejo 
de muitas pessoas. Nesse contexto de industrialização, na década de 1950, a 
propaganda acabou se tornando tema de alguns artistas plásticos. 
Um dos artistas que mais explorou essa temática foi o norte americano Andy Warhol 
(1928-1987). Em 1956, ele criou uma série serigráfica em que o tema eram as latas de 
sopa da marca Campbells. Nesse período, Warhol fazia parte da Pop Art, um movimento 
artístico interessado pela cultura do consumismo. Na Pop Art, além dos temas efêmeros, 
como latas de sopa e anúncios comerciais, destaca-se o emprego de técnicas industriais 
para a produção das obras, tais como a fotografia, a fotocópia, a serigrafia e a colagem. 
Essa aproximação é vista, por exemplo, nas pinturas do artista norte americano Roy 
Lichtenstein. 
Outro exemplo dessa aproximação é a capa do disco Sgt. Pepper´s Loneely Hearts Club 
Band, da banda de rock inglesa The Beatles, feita por Peter Blake e Jann Haworth, em 
1967. Trata-se de uma grande colagem , com 88 imagens de pessoas em tamanho real, 
entre elas artistas de cinema, músicos, cientistas, gurus, escritores e esportistas. Todas 
essas pessoas conhecidas do público aparecem em torno dos quatro músicos da banda 
em um jardim. 

  
 

Moça com Bola, Lichtenstein, 1961 / capa do abum: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Roy 

A ARTE POP E O CONSUMISMO. 
Será que consumimos somente produtos comerciais como roupas, sapatos, alimentos, 
músicas, filmes, entre outros? O artista Andy Warhol nos mostrou que não! Observe a 
imagem abaixo: 
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Arte de rua inspirada na obra de Andy Warhol, Mondreal, Canadá. 

Essa imagem faz referência a obra de Andy Warhol denominada Marilyn Monroe, de 
1967, feita em serigrafia. Ao reproduzir em série seu rosto, como a indústria faz com os 
produtos, e ao manipular a imagem trocando as cores,  ele levantou a questão de que 
as pessoas também podem ser alteadas para o consumo do grande público. 

Isto quer dizer que mensagens implícitas podem influenciar as pessoas sem que 
elas se dêem conta disso. 

Então, fique atento! Reflita se o que você está consumindo é realmente aquilo que deseja 
e precisa. 

Atividade  
 

1 - Em sua Opinião, de que maneira os anúncios publicitários de um produto influenciam 

o consumidor?__________________________________________________________ 

2 - Você acha que as pessoas compram apenas o que desejam e necessitam?_________ 

_____________________________________________________________________ 

3 - Em qual contexto surgiu a Art Pop?________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4 - Qual artista se destacou na Art Pop? 

_____________________________________________________________________ 

5 - Que técnicas industriais os artistas pop costumam usar em suas obras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6 - Segundo o texto “A Pop Art e o Consumismo” os anúncios publicitários influenciam o 

consumidor?___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Aula 40 
 
ESTENCIL 
 

O     Estêncil é     uma     técnica     usada     para     aplicar      um desenho ou ilustração 
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que      pode      representar um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra 
forma ou imagem figurativa ou abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, 
através do corte ou perfuração em papel ou acetato. Resultando em uma prancha com 
o preenchimento do desenho vazado por onde passará a tinta. O estêncil obtido é usado 
para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do cimento ao tecido de uma roupa. 
 

Atividade  

 
Siga as orientações da seguinte atividade e crie uma imagem com a técnica do estêncil. 
Materiais: 
 
* caneta 
hidrográfica 

* cartolina * papelão * tesoura 

 
* esponja 

 
* tinta guache 

 
   * suporte: papel, camiseta  OU 
outro. 

1 -     2 -     

3 -      4. 5.  
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- Reproduza aqui uma impressão utilizando seu molde de estêncil 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULA 32 

 

História do Vôlei 

 

 

O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas 
equipes numa quadra retangular (aberta ou fechada). 
Ela é dividida por uma rede colocada verticalmente 
sobre a linha central. 
É jogado com uma bola e inclui diversos passes com as 

mãos. O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no chão do 
adversário. 
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O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estadunidense William 
George Morgan. Na época, ele era chefe de Educação Física da “Associação Cristã de 
Moços” (ACM) em Massachusetts. 
Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os 
adversários, com o intuito de evitar lesões. 
Primeiramente, o esporte foi chamado de “mintonette” e, pouco depois, de “volleyball”. 
Cinco anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e, mais tarde, conquistou 
outros países do mundo. 
Praticado no Brasil, pela primeira vez, em 1915, hoje o voleibol é um esporte muito 
conhecido e no dia 27 no de junho é comemorado o “Dia Nacional do Vôlei”. 
No ano de 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha 
olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A medalha conquistada foi de prata, motivo 
pelo qual a equipe ficou conhecida como Geração de Prata, mas a sua importância foi tão 
grande que teve o mesmo peso que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande 
passo para disseminar o vôlei entre homens e mulheres. 
Oito anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei 
conquistou o tão sonhado ouro. Ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 
3 de ouro (1992, 2004 e 2016) e 3 de prata (1984, 2008 e 2012). 
Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro 
(2008 e 2012) e duas de bronze (1996 e 2000). 
No Brasil, além do voleibol de quadra é muito comum a prática desse esporte na praia. O 
vôlei de praia começou a ser praticado no nosso país em 1930. 

  
(Equipe geração de prata, 1984) 
 
De acordo com o texto, responda: 
 
1 – Quando surgiu o Voleibol e quem o criou? 
_______________________________________________________________________ 
 
2 – Quando o Vôlei chegou ao Brasil? 
________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Qual o objetivo do Vôlei? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4 – Quando o Brasil ganhou sua primeira medalha de Vôlei e qual foi sua colocação? 
________________________________________________________________________ 
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5 – Quando o Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro?  
________________________________________________________________________ 
 
6 – Quais são e quantas são as medalhas olímpicas que a equipe feminina conquistou? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7 – Quais são e quantas são as medalhas olímpicas que a equipe masculina conquistou? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 33 

 
Regras do Vôlei 

 
O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra 
retangular (aberta ou fechada). Ela é dividida por uma rede colocada verticalmente sobre 
a linha central. 
O vôlei de quadra é formado por duas equipes com 6 jogadores em cada. No total, são 
12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores reserva.  
O voleibol é jogado com uma bola e inclui diversos passes com as mãos. O objetivo 
principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no chão do adversário. 
Regras básicas do Vôlei: 

 A partida inicia-se com o saque: 
 Cada equipe possui um técnico; 
 Uma partida é constituída de 5 sets; 
 Não existe tempo pré-determinado para cada set 
 Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos; 
 Em caso de empate no set no final (24 x 24), a partida continua até que a diferença 

de dois pontos seja atingida 
 Após o saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola; 
 Ganha a equipe que vencer três sets; 
 Se houver empate nos sets (2x2) o 5º set será decisivo. 

 
Os fundamentos do vôlei são: 
 
Saque: Cada jogada do vôlei tem início com os saques. O sacador, como é chamado o 
jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola por cima da rede e dentro da quadra 
de seu adversário. 
Recepção: geralmente feita través de recursos como a manchete ou o toque. 
Levantamento: como o próprio nome já indica, levantam a bola com a ponta dos dedos. 
Em seguida, passam aos atacantes que tentam marcar ponto ao lançar para o campo 
adversário. 
Ataque: colocam muita força na jogada e com um grande salto objetivam tocar o chão da 
equipe adversária para fazer o ponto. Normalmente utilizam a famosa cortada. 

69 



 

Bloqueio: são realizados por dois ou mais jogadores que estão posicionados próximos da 
rede. Sendo assim, para se defender contra o ataque do adversário eles saltam no 
mesmo momento. 
 
Sendo assim responda as questões abaixo: 
 
1 – Quantas equipes participam de uma partida e quantos jogadores cada uma possui? 
________________________________________________________________________ 
 
2 – Escreva 3 regras do Vôlei: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3 – Com qual fundamento inicia-se a partida? 
___________________________________________________________________ 
 

4 – Escreva abaixo das imagens o nome de cada fundamento: 
 

          
___________________          _______________                ___________________ 
 

 

AULA 34 

NÃO DEIXE CAIR - TOQUE 

 

70 



 

Nesta atividade começaremos a treinar o fundamento Toque do Vôlei. Serão necessárias 
duas bexigas cheias. O aluno não poderá deixá-las cair no chão. Deve mantê-las no ar, 
mas sempre acima da cabeça, tocando com as duas mãos nas bexigas. Se o aluno sentir 
muita facilidade peça para realizar com 3 bexigas. 

 

 

 

 

 

NÃO DEIXE CAIR - MANCHETE 

 
Nesta atividade começaremos a treinar o fundamento manchete do Vôlei. Serão 
necessárias duas bexigas cheias. O aluno não poderá deixa-las cair no chão. Deve 
mantê-las no ar, mas sempre tocando com a parte do antebraço nas bexigas e mantendo 
as mãos juntas. 

 

 

AULA 35 

PASSE A CADEIRA – SAQUE POR BAIXO 

 
Nesta atividade começaremos a treinar o fundamento saque por baixo do Vôlei. Será 
necessário o uso de uma bola ou bola de meia, e uma cadeira. Deverão posicionar a cadeira 
a uma certa distância e realizar o fundamento saque por baixo (como na figura abaixo) para 
fazer a bola atravessar para o outro lado da cadeira (como se fosse a rede) sem tocar na 
mesma. Não ficar próximo da cadeira, mas sim o mais longe que puder. Realizar pelo 
menos 10 saques. 

Vídeo explicativo do saque por baixo: https://www.youtube.com/watch?v=p7MNGez4fFU 

 

 

a) O que achou deste tipo de saque? 

_______________________________________________________________________ 
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b) Qual foi a maior dificuldade? 

_______________________________________________________________________ 

c) Quantos saques você conseguiu passar por cima da cadeira? 

_______________________________________________________________________ 

 

AULA 36 

 

PASSE A CADEIRA - SAQUE POR CIMA 

 
Nesta atividade começaremos a treinar o fundamento saque por cima do Vôlei. Será 
necessário o uso de uma bola ou bola de meia, e uma cadeira. Deverão posicionar a cadeira 
a uma certa distância e realizar o fundamento saque (como na figura abaixo) para fazer a 
bola atravessar para o outro lado da cadeira (como se fosse a rede) sem tocar na mesma. 
Não ficar próximo da cadeira, mas sim o mais longe que puder. Realizar pelo menos 10 
saques. 

Vídeo explicativo do fundamento saque por cima: 
https://www.youtube.com/watch?v=QdcgOZyKQTU 

 

 
a) O que achou deste tipo de saque? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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b) Qual foi a maior dificuldade? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c) Quantos saques você conseguiu passar por cima da cadeira? 

________________________________________________________________________ 

 
d) Qual foi o saque que teve maior facilidade? 

________________________________________________________________________ 

 

AULA 37 

A QUADRA DE VÔLEI 

Observe a figura da quadra de Vôlei abaixo e a reproduza no quadro em branco 
acrescentando o número correto de jogadores em uma partida. 
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AULA 38 

VÔLEI DE PRAIA 

 

O Vôlei de Praia, que tem sua origem no vôlei de quadra, é um esporte praticado na areia 
da praia. Foi criado no estado da Califórnia (Estados Unidos), na década de 1960. Porém, 
tornou-se um esporte profissional somente na década de 1980. Foi neste período que 
chegou ao Brasil e espalhou-se pelas praias do mundo todo.   

Conhecendo o Vôlei de Praia  

O vôlei de praia é praticado numa quadra, demarcada com fita, na areia. As medidas são: 
16 metros de comprimento por 8 metros de largura. No meio, deve ficar uma rede que mede 
2,43 metros de altura (masculino) ou 2,24 metros (feminino). O jogo é disputado em equipes 
de 2 a 4 jogadores (nas Olimpíadas os jogos são disputados por duplas). A equipe 
vencedora é aquela que ganha dois sets (o jogo possui 3 sets). Os dois primeiros sets vão 
até 21 pontos. Quando há empate em 1 set a 1, o terceiro set é realizado com 15 pontos. 
Para fechar o set, a equipe deve sempre abrir dois pontos de vantagem.  

Responda: 

1- Onde o vôlei de praia é praticado? 
__________________________________________________________________ 
 

2- Quando e onde o esporte foi criado? 
__________________________________________________________________ 
 

3- Quantos jogadores podem participar em cada equipe? 
__________________________________________________________________ 
 

4- O que acontece quando ocorre empate nos dois sets? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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AULA 39 

Leia as regras do vôlei de praia 

Regras: O vôlei de praia é disputado ao ar livre, com o chão coberto de areia. O time marca 

pontos quando deixa a bola cair do lado da quadra do adversário. As partidas são divididas 

em sets e a dupla ou quarteto vencedor do set é aquela que marca 21 pontos com vantagem 

de pelo menos dois pontos em relação ao adversário. Em geral, as partidas têm três sets, 

mas é preciso ganhar dois deles para vencer o jogo. Por isso, alguns jogos podem demorar 

mais tempo. 

Responda 

1- Quando um time marca pontos no vôlei de praia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2- Qual a pontuação para a finalização de um set? 
__________________________________________________________________ 
 

3- Qual o total de sets é preciso ganhar para vencer um jogo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

AULA 40 

Vôlei de praia no Brasil 

No Brasil, o vôlei começou nas praias do Rio de Janeiro, na década de 30, e nos anos 50, 
acontecem os primeiros campeonatos amadores masculinos em Copacabana e Ipanema. 

Vários jogadores da “geração de prata” do Brasil disputaram os primeiros campeonatos 
profissionais realizados no país, nos anos 80. A década seguinte será um marco para a 
modalidade no país, pois é criado o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, com cinco 
etapas. 

Com isso, o esporte ganha espaço na mídia e conquista mais torcedores. Já o vôlei de praia 
feminino realiza seus primeiros campeonatos no País e duplas de brasileiras participam da 
demonstração nos Jogos Olímpicos de Barcelona (1992) e conquistam medalhas em 
Atlanta (1996). 

RESPONDA: 

1- Quando começou o vôlei de praia no Brasil? 

______________________________________________________________ 
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2- Quando aconteceram os primeiros campeonatos amadores de vôlei de praia no Rio 
de Janeiro? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3- Em qual Olimpíada o vôlei de praia feminino conquistou medalhas? 

______________________________________________________________ 

REPOSIÇÕES 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 26 DE MARÇO – 5ª FEIRA 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 

ANO:_________TURMA:______  DATA:  24 DE OUTUBRO DE 2020. 

HORÁRIO DE 5ª FEIRA – REFERENTE AO DIA 26/03 

AULA 7 

Leia o texto: 

Em busca de recordes, por vezes, os atletas recorrem ao recurso de substâncias 

prejudiciais ao organismo humano e proibidas pelos organizadores dos eventos, mas que 

ampliam sua força, velocidade ou habilidade no momento da competição. Além de 

prejudicar a saúde dos atletas, isso é errado porque não permite que todos os atletas 

tenham as mesmas condições de competir. Essa irregularidade recebe o nome de Doping. 

Vamos tratar agora de três casos de Doping no esporte: 

a) Ben Johnson: o canadense nascido em Falmouth, na Jamaica, foi considerado o 
homem mais rápido do planeta Terra ao quebrar o recorde mundial dos 100m por 
duas vezes na segunda metade dos anos 1980, quando travava árdua disputa com 
o norte-americano Carl Lewis. A Olimpíada de 1988 seria decisiva para àquela 
rivalidade.   
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b) Diego Maradona: responsável direto pelo título da Argentina na Copa do Mundo de 

1986, no México, e maior astro do esporte no país, o camisa 10 foi protagonista de 

dois casos de doping. O primeiro em março de 1991, o segundo pouco mais de três 

anos depois, durante o Mundial de 1994, nos Estados Unidos. 

Após levar o Napoli aos títulos do Italiano em 1986/1987 e 1989/1990 e também ao 

da Copa da Uefa de 1989, o craque parou com a seleção argentina nas semifinais 

da Copa de 1990, na Itália. Em março do ano seguinte, testou positivo para cocaína 

em exame após jogo contra o Bari e acabou punido em 15 meses longe do futebol. 

 

c) Marion Jones: Aos 24 anos, a norte-americana ganhou cinco medalhas na 
Olimpíada de 2000, em Sydney, sendo três delas de ouro, nos 100m, 200m e 
4x400m. Ganhou status de lenda viva. A atleta já era acusada de usar substâncias 
proibidas desde a época de colegial, o que aumentou após a sua performance na 
Austrália, mas, assim como Armstrong, ela sempre negou. 

 

Em 5 de outubro de 2007, enfim, Jones admitiu o uso do esteróide entre setembro de 2000 

e julho de 2001. “Eu deixo o atletismo, que adorei profundamente”, afirmou em entrevista 

naquele dia, sete antes de completar 32 anos. Teve de devolver suas medalhas olímpicas 

e foi dada como desclassificada nas provas relativas.                                                                                                          

Fonte: Blog Testosterona no esporte. Informações e imagens disponíveis em: <http://www.testosteronasports.blog.br/2013/01/19/top-5-

casos-de-doping-no-esporte/>. Acesso em: 03 de nov. 2014. 
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ATIVIDADES 

1- O que é Doping ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2- Qual foi o jogador de futebol que usou drogas? 

__________________________________________________________________ 

3- O que aconteceu, com a carreira do jogador de futebol, depois de testar positivo para 

cocaína? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4- Além não permitir que todos os atletas tenham as mesmas condições de competir, 

quais outras consequências o doping traz para os atletas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5- O que acontece, em relação as medalhas, com o atleta que usou doping? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 27 DE MARÇO – 6ª FEIRA 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 

ANO:_________TURMA:______  DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2020. 

HORÁRIO DE 6ª FEIRA – REFERENTE AO DIA 27/03 
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AULA 8 

Observe o quadro de medalhas das Olimpíadas RIO 2016: 

 

1- Qual foi o país que conseguiu mais medalhas de ouro? 

(   ) Brasil         (   ) Estados Unidos  (   )  Holanda 

2- Quantas medalhas de ouro a China ganhou a mais do que o Brasil? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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3- A China ganhou, no total, 70 medalhas e o Reino Unido ganhou 67. Por que a 
China ficou em 3º lugar na tabela mesmo tendo mais medalhas do que o Reino 
Unido que ficou em 2º lugar? 

 (    ) Porque o Reino Unido patrocina as Olimpíadas. 

(    ) Porque a China é um país da Ásia. 

(    ) Porque o Reino Unido tem mais medalhas de ouro 

4- Quantas medalhas de ouro o Brasil precisaria ganhar para ficar à frente dos 
Estados Unidos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5- Qual foi o critério de desempate entre Itália, Austrália, Holanda e Hungria para ficar 
com o 9º lugar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 30 DE MARÇO – 2ª FEIRA 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 

ANO:_________TURMA:______  DATA:  07 DE NOVEMBRODE 2020. 

HORÁRIO DE 2ª FEIRA – REFERENTE AO DIA 30/03 

AULA 9 

Modalidades que mais trouxeram medalhas olímpicas ao Brasil 
Vôlei encabeça a lista das modalidades que mais trouxeram medalhas para o Brasil nas 
Olimpíadas. Confira a lista! 
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O vôlei a modalidade em que brasileiros mais vezes subiram ao pódio olímpico. 

Foram 23 vezes, desde a primeira conquista, a medalha de prata na Olimpíada de 1984. 

É bom enfatizar que essa conta engloba vôlei de quadra e vôlei de praia. Pois são 
considerados pelo Comitê Olímpico Internacional partes da mesma modalidade, vôlei, em 
Jogos Olímpicos. 

(separadamente, foram 13 medalhas no vôlei de praia e 10 no vôlei de quadra.) 

O vôlei também é a modalidade responsável por mais medalhas de ouro: oito. Também 
foram dez pratas e cinco bronzes. 

Colado no vôlei está o judô, com 22 medalhas, desde a primeira com o bronze de Chiaki 
Ishii em 1972 – quatro ouros, três pratas e 15 bronzes. 

Na terceira posição vem a vela: 18 medalhas, sendo sete ouros, três pratas e oito bronzes. 
A primeira foi um bronze, em 1968, com Burkhard Cordes e Reinaldo Conrad. 

Em seguida, aparecem as seguintes modalidades: 

Atletismo: 15 medalhas (5 ouros, 3 pratas, 7 bronzes). 

Natação (incluindo maratona aquática): 14 medalhas (1 ouro, 4 pratas, 9 bronzes). 

Futebol: 8 medalhas (1 ouro, 5 pratas, 2 bronzes). 

Basquete: 5 medalhas (1 prata, 4 bronzes). 

Boxe: 5 medalhas (1 ouro, 1 prata, 3 bronzes). 

Ginástica: 4 medalhas (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze). 

Tiro: 4 medalhas (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze). 

ATIVIDADES 

1- Qual modalidade olímpica trouxe mais medalhas ao Brasil? 

______________________________________________________________ 

2- Quantas vezes atletas do vôlei subiram ao pódio para receberem medalhas? 

______________________________________________________________ 

3- O segundo esporte com mais medalhas é o judô. Quantas medalhas de ouro o vôlei 
tem a mais do que o judô? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4- Quantas  medalhas de ouro, em todos os esportes, o Brasil conseguiu, segundo as 
informações do texto acima? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5- Construa, em seu caderno, um gráfico com as medalhas de ouro conseguidas no 
vôlei, judô, vela e atletismo. Tire uma foto e envie para sua professora de 
Matemática. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 31 DE MARÇO – 3ª FEIRA 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 

ANO:_________TURMA:______  DATA:  14 DE NOVEMBRODE 2020. 

HORÁRIO DE 3ª FEIRA – REFERENTE AO DIA 31/03 

 

AULA 10 

O Brasil conquistou a 127ª medalha nas últimas Olimpíadas do Rio 2016. Veja a lista 
completa de todos os medalhistas brasileiros na história dos jogos olímpicos. 

Na história dos Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil tem no total 127 medalhas olímpicas: 
são 30 de ouro, 37 de prata e 60 de bronze. 

 

Nas últimas Olimpíadas do Rio 2016, a delegação brasileira conquistou 19 medalhas, o 
maior número em uma edição dos jogos olímpicos. Antes disso, o recorde eram 17 
medalhas (Londres 2012). 
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ATIVIDADES 

1- Observando as informações acima, responda: 
a) Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou em 1948? 

___________________________________________________________ 
b) Qual o ano em que o Brasil conseguiu mais medalhas de ouro? 

___________________________________________________________ 
c) Quais os anos em que o Brasil conquistou apenas uma medalha?  

___________________________________________________________ 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 

REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 1º DE ABRIL – 4ª FEIRA 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 

ANO:_________TURMA:______  DATA:  21 DE NOVEMBRODE 2020. 

AULA 11 

Conheça todas as mascotes da história dos Jogos Olímpicos 
A primeira vez que uma edição dos Jogos Olímpicos teve uma mascote foi em Munique-
1972. A partir de lá, virou uma tradição presente em todas as Olimpíadas. 
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Munique-1972: Waldi 

 

O cachorrinho Waldi, da raça dachshund, popularmente conhecido como “salsicha” no 
Brasil, foi o pioneiro entre as mascotes dos Jogos Olímpicos. Escolhido para representar 
Munique-1972 porque este tipo de cães possui características importantes para os atletas 
como resistência, tenacidade e agilidade. Criado por Otl Aicher, um dos mais importantes 
designers alemães do século XX, o cãozinho foi um sucesso comercial. Mais de 2 milhões 
de Waldis foram vendidos em 20 países espalhados pelo mundo. 

 

Montreal-1976: Amik 

 

 

A mascote dos Jogos Olímpicos de Montreal-1976 foi um castor chamado Amik. A escolha 
pelo animal, nativo do Canadá, aconteceu também por ter características importantes para 
um atleta: paciência e trabalho duro por conta do esforço que faz para construir as 
barragens onde vive. O nome pelo qual foi batizado significa castor na língua algonquin, a 
mais difundida entre os índios do país. 

 

ATIVIDADES 

1- Quanto as olimpiadas teve seu primeiro mascote? 
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__________________________________________________________________ 

2- Qual foi o mascote as olimpiadas de 1972? 

__________________________________________________________________ 

3- O que o mascote de 1972 representava? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- Qual foi o mascote nos jogos de Montreal? 

__________________________________________________________________ 

5- O que representava o mascote de Montreal? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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