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LÍNGUA PORTUGUESA    

AULA 1 

Leia o texto abaixo: 

 

A) Qual o título do texto? 

__________________________________________________________________________________ 

B) Que tipo de texto é esse? 

__________________________________________________________________________________ 

C) O que o lenhador queria das árvores? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

D) De quantos parágrafos é composto o texto? 

__________________________________________________________________________________ 

E) Copie o 4º parágrafo do texto. 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

F) Associe corretamente a palavra ao seu significado: 

 

G- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso

                        

AULA 2  

Leia o texto abaixo:  

 



 

Aprendendo um pouco mais sobre a história 

1- Como era a casa do avô Alvinho? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2- O que aconteceu com  o Alvinho? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3- Quem era a Coisa? 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
AULA 3 
 

 

 
Agora é com você: 

4-Conjugar o verbo  “gritar” em todos os tempos verbais no MODO INDICATIVO. FAÇA NO SEU 
CADERNO E ENVIE UMA FOTO AO SEU PROFESSOR. 

Aula 4 

Leia o texto: 



 

Aprendendo um pouco mais com a história 

1- O rapaz andava: 
a) Pela cidade em busca do endereço de um amigo. 
b) Pela cidade em busca do endereço de uma namorada. 
c) Pelo campo em busca do endereço de um amigo. 
d) Pelo campo em busca de alimento. 

 
2- Os ingredientes sugeridos para engrossar a sopa, de acordo com o rapaz eram: 

a) Macarrão, batata, salsicha, alho, cebolinha. 
b) Macarrão, extrato de tomate, cebolinha, alho. 
c) Carne, batatas e feijões. 
d) Pedra, cebola, batata, extrato de tomate. 

 
3- A sequência correta, de palavras que fazem  parte do texto é: 

a) Fogo, cozinhando, panela, rapaz, faminto, pedra, casa, horta, animais e água. 



b) Batata, carne, fogo, cozinhando, rapaz, faminto, casa, horta, animais e panela. 
c) Rapaz, faminto, casa, horta, animais, panela, fogo, água, pedras, carne e batatas. 

 
4- O local onde se passa a história é: 

a) Zona rural 
b) Zona urbana 

 
5- Quantos parágrafos tem esse texto?  

_____________________________________________________________________ 
 

6- Na sua opinião o rapaz foi esperto? Justifique a sua resposta: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7- A opção que está correta, de acordo com a ordem alfabética é: 
a) Horta, panela, rapaz, animais, carne, batatas, casa, fogo, cozinhando, faminto. 
b) Animais, batatas, carne, casa, cozinhando, faminto, fogo, horta, panela, rapaz. 
c) Animais, carne, batatas, casa, fogo, cozinhando, faminto, horta, panela, rapaz. 

 

AULA 5 

LEIA O TEXTO: 

Gênero textual – crônica  

A crônica é um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI, normalmente sendo encontrada em 
jornais ou revistas. Em muitos casos, célebres cronistas – tais quais Lima Barreto ou Luís Fernando 
Veríssimo – reúnem suas crônicas em livros. 
 
Principais características:  

 O fator principal que define a crônica é sua temática: crônicas abordam assuntos vinculados 
ao cotidiano das cidades. 

 Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. 
 É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. 
 A linguagem da crônica costuma ser coloquial  e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. 
 Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. 

 
Assista o vídeo para saber mais sobre Crônica 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PNjgRP_ji_g  - Gênero textual: Crônica 

Agora, leia uma crônica de Luís Fernando Veríssimo e depois responda os exercícios: 



APRENDA A CHAMAR A POLÍCIA 
Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no 
quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até 
ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas 
janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um 
ladrão ali, espiando tranquilamente. 

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. 

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. 
Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam 
mandar alguém assim que fosse possível. 

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: 

— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o 
ladrão com um tiro da escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um 
estrago danado no cara! 

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma 
unidade do resgate , uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada 
neste mundo. 

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele 
estivesse pensando que aquela era a casa do Comandante da Polícia. 

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: 

— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. 

Eu respondi: 

— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. 

ASSINALE AS ALTERNATIVAS CORRETAS NAS QUESTÕES ABAIXO: 

1) No trecho “Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa.” A 
linguagem é: 

A – formal    
B – regional 

C – informal 
D – científica 

 
 

2) De acordo com o texto, o narrador afirmou que sua casa era segura e por isso... 
a- Deixou o ladrão espiando.   
b- Não ficou preocupado. 
c- Notou que havia alguém andando no quintal. 



d- Ficou acompanhando os leves ruídos que vinham de fora  
 

3) O narrador dessa crônica é  
a- Distante dos fatos narrados. 
b- Indiferente aos fatos narrados. 

c- Observador dos fatos narrados. 
d- Participante dos fatos narrados.  

 
4) No trecho “Eu respondi: - Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível.”, o narrador 

quis ser 

a- Irônico   
b- Grosseiro 

c- Prestativo 
d- Compreensivo  

 

5) Na sua opinião, o escritor escolheu corretamente o título? Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) No trecho do texto: “até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro.” Qual é o 
significado da palavra destacada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Como você faria para chamar a atenção da polícia se precisasse de ajuda? Escreva um texto. Seja 
criativo.  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

AULA 6 
LEIA A DEFINIÇÃO ABAIXO: 

Tempos verbais - Modo indicativo 
O modo indicativo transmite uma ação certa e real. A pessoa falante apresenta uma posição de certeza e 
segurança, exprimindo a ação com precisão. 
 

8) Nas frases abaixo, os verbos estão no modo indicativo. Qual é o tempo verbal(presente, passado 
ou futuro) de cada frase?  
 



a) Ontem eu comprei uma blusa nova. __________________________________ 
b) Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. ______________________ 
c) Meu pai costumava almoçar neste restaurante. _________________________ 
d) Eu gosto de ler os livros de Shakespeare. _____________________________ 

AULA 7 

 
LEIA A DEFINIÇÃO ABAIXO: 

Gênero textual – texto científico 

A finalidade dos textos de divulgação científica é divulgar informações relacionadas a descobertas 
científicas, de maneira acessível, ao público em geral (não especializado no assunto). Geralmente, o texto 
de divulgação científica expõe os dados de uma determinada pesquisa, como: o que foi pesquisado, como 
e onde o estudo foi realizado, quais os resultados da pesquisa e quais são as pessoas e entidades envolvidas.  

 

1- Leia o texto abaixo e responda às questões. 

 

HÁBITOS SAUDÁVEIS 
 

 

 

 

 Vamos deixar o Corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura, e falar um pouco 
sobre o sono. Seja qual for seu gênero _ dorminhoco ou sempre ligado _ o recado é o mesmo. Não basta 
ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos: dormir também é fundamental para a saúde do 
corpo e da mente. 

   A falta de sono _ ou o sono mal dormido _ faz tanto estrago que a lista parece não ter fim: não dormir 
ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar 
o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na 
escola. 

   O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos 
e efeitos. E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. 

   Foi o que aconteceu numa escola na cidade de São Paulo, que resolveu transferir para o turno da tarde 
as aulas da 5ª série. Tudo porque uma cientista americana descobriu que os adolescentes precisam dormir 
mais do que quando crianças _ em média, 9 horas e 15 minutos. 



   Se eles acordam muito cedo para ir à escola, sem ter dormido o suficiente, acabam perdendo justamente 
a fase do sono que garante boa memória e aprendizado. E lá vem nota baixa! Se continuar assim, essa 
cientista americana vai virar a fada madrinha dos adolescentes preguiçosos... 

   A gente pode imaginar o cérebro como um computador, que no final do dia começa a ficar lento com 
tanta informação na memória. O sono vem para fazer uma faxina geral, "limpando" alguns arquivos 
desnecessários e abrindo espaço para novas informações. 

   É durante a fase inicial do sono, chamada REM (sigla em inglês para "rápidos movimentos dos olhos"), 
que o cérebro organiza a memória recente do dia e restabelece o nível das substâncias químicas. 
Traduzindo: ai, que tranquilidade... 

 

Disponível em: http://www.canalkids.com.br/saude/habitos/durma.htm. Acesso em: 30 mar. 2017. 
  
a) Sobre o que trata o texto? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  
b) Onde ele foi publicado? 
________________________________________________________________________________ 

  
c) De acordo com o texto, o que a falta de sono ou o sono mal dormido pode provocar? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
d) Agora, quero saber um pouco de você.  Você dorme bem? Costuma ter quantas horas de sono? 
Acredita que hábitos saudáveis melhora a qualidade do sono? Justifique sua resposta. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

AULA 8 

LEIA: 

Observe os processos de formação de palavras 

Na Língua Portuguesa há palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. 



 Palavras primitivas: aquelas que, na língua portuguesa, não provêm de outra palavra. Ex.: pedra, flor. 
 Palavras derivadas: aquelas que, na língua portuguesa, provêm de outra palavra. Ex.: pedreiro, 

floricultura. 
 Palavras simples: aquelas que possuem um só radical. Ex.: azeite, cavalo. 
 Palavras compostas: aquelas que possuem mais de um radical. Ex.: couve-flor, planalto. 

As palavras compostas podem ou não ter seus elementos ligados por hífen. 

Acesse o vídeo para saber mais sobre substantivo primitivo e derivado. 

https://www.youtube.com/watch?v=xb1KlgbIAEY  - 3:46 substantivo primitivo e derivado 

2- Você a conhece a música abaixo? Leia a letra dessa música e faça o que se pede. 
 
Meu limão, meu limoeiro, 

meu pé de jacarandá. 

Uma vez, tindolelê, 

outra vez, tindolalá...  
Composição de José Carlos Burle 
  

a) Procure no texto acima uma palavra primitiva (que dá origem a outra palavra) e seu respectivo 
derivado (formado com base em uma palavra) e escreva-os abaixo. 
 
_______________________________________________________________________________ 

b) Ligue o substantivo primitivo ao seu respectivo substantivo derivado. 
  

Pão Território
carne Folhagem 
laranja padeiro
folha carnívoro
terra laranjeira

 

c) Escreva dois substantivos derivados para cada substantivo primitivo. 
 
Chuva: ____________________________         ________________________________       

 
Dente: _____________________________       ________________________________ 

 
Pedra: _____________________________       _________________________________ 

 
Mar:_______________________________      _________________________________ 

 



3- Agora complete corretamente. 
a) Substantivo _________________ é aquele que forma outra palavra. Ex.: gato, pedra, flor, etc.  
b) Substantivo ___________________ é aquele que deriva de outra palavra. Ex.: gatinho, 

pedrisco, florista, etc. 

AULA 09 

Leia o texto: 

Brincar é participar 

 

 Hoje em dia a televisão anuncia, com insistência, brinquedos incríveis: sofisticados, coloridos, 

autossuficientes, barulhentos e caros. Uma tentação para qualquer criança. 

 Mas, com a mesma intensidade com que atraem a criança, são deixados de lado após serem 

manipulados, no máximo, durante uma semana. É que a maioria deles dispensa a colaboração da criança. 

Esta precisa apenas apertar um botão e ver a máquina maravilhosa funcionar por si mesma. Está tudo 

previsto e certo, como um programa de televisão. Só tem um defeito: cansa. 

 Por outro lado, quem nos explica a magia dos velhos brinquedos e brincadeiras que sobreviveram 

aos nossos bisavós, avós, pais e chegam a nós ainda fascinantes? 

 Que fada ou duende inventou o pião, a pipa, as bolas de gude, o jogo da amarelinha, o cabo-de-

guerra, o mata-soltado, o bilboquê, os cubos de montar e inventar, o barro para modelar coisas e sujar 

crianças, a brincadeira de roda, o esconde-esconde? 

 Quem descobriu essas brincadeiras que nunca enjoam? Foi a televisão? Foram os engenheiros das 

fábricas de brinquedos? Não. Foram as próprias crianças através dos séculos. Uma herança que deve ser 

transmitida às crianças futuras. Afinal, brincar sempre é preciso... 

Maria Helena Correa 

 

Interpretação de texto 

 

1) Qual o título do texto? 

R. __________________________________________________________________ 

2) O que a televisão anuncia hoje em dia? 

R. ___________________________________________________________________ 

3) Por que esses brinquedos são deixados de lado no máximo após uma semana? 

R. _______________________________________________________________________ 

4) Quais são algumas das brincadeiras mais antigas apontadas no texto? 

R. ___________________________________________________________________ 



5) Qual a sua brincadeira preferida? 

R. ___________________________________________________________________ 

 

AULA 10 

Leia: 

Formação de novas palavras derivadas por adição de prefixo ou de sufixo.  
 
⇒  Prefixal (ou prefixação): a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. 
 

In--------feliz          des----------leal 
prefixo + radical      prefixo + radical 

 
⇒  Sufixal (ou sufixação): a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo. 

Feliz----mente       leal------dade 
radical + sufixo        radical + sufixo 

 
⇒ Parassintética: a palavra nova é obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo.  
 

En-------trist-----ecer 
prefixo + radical + sufixo 

en--------tard-----ecer  
prefixo + radical + sufixo 

 

Assista ao vídeo para ampliação do conhecimento: https://www.youtube.com/watch?v=YpVIzRE4tKE 

6) Observe a sequência das palavras e assinale se elas são derivadas por adição de prefixo ou sufixo 

Cheiroso, garotinha, decompor, livraria, recompor 

a) Prefixo, sufixo, sufixo, sufixo e prefixo 
b) Sufixo, prefixo, prefixo, sufixo e sufixo 
c) Prefixo, sufixo, prefixo, sufixo e prefixo 
d) Sufixo, sufixo, prefixo, sufixo e prefixo  

 

AULA 11 

Contos de mistério  

Veja as características no link: https://www.youtube.com/watch?v=coWdd-35YMI  - 0:50 

Agora leia: 

Perseguição – Paulo André T.M.Gomes 



     Meia noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas 
únicas companhias eram a Lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato 
tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de 
um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do 
emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. 
   Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio. Coração acelerado. Aqueles 
passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. 
Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. 
   Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada! Continuei a 
andar, tentando manter a calma. Faltava pouco pra chegar a minha casa. Já mais tranquilo, parei, 
finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à 
corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas 
chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. 
    Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. 
O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez 
mais. Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas forças e, num movimento brusco… Caí da cama e 
acordei! 

1) Qual é o gênero textual do texto? 
a) Instrucional 
b) Científico 

c) Anedotas 
d) Conto de mistério   

 
2) Qual é o título? 

a) Perseguição 
b) Pesadelo 

c) Medo 
d) Assombração 

 
3) O personagem estava com medo na história? 

a) Sim   b) Não

 

4) O personagem viu alguns animais no trajeto. Quais foram esses animais? 
a) Cão, gato e morcego. 
b) Cão, gato e rato.  
c) Coruja, morcego e gato. 
d) Coruja, sapo e cão.  

 
5) No desfecho do conto o personagem estava... 

a) Dormindo, acordou e percebeu que era apenas um pesadelo. 
b) Chorando de medo. 
c) Quase desmaiando por não conseguir entrar na casa. 
d) Sorrindo por saber que não tinha ninguém por perto.  

 

AULA 12 

Leia o texto abaixo e responda as perguntas. 



Continho 
Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. 

Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando 
passou um gordo vigário a cavalo: 

— Você aí, menino, para onde vai essa estrada? 

— Ela não vai não: nós é que vamos nela. 

— Engraçadinho duma figa! Como você se chama? 

— Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. 

 

             6– Marque o sinal de pontuação que mais foi empregado no texto: 

a) vírgula 

b) ponto final 

c) ponto de interrogação 

d) travessão 

 
7- Escreva o nome dos sinais de pontuação utilizados no texto? 

 
R._____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

8- Pesquise no dicionário o significa da palavra "Soalheira" 

______________________________________________________________________________________________ 

9-  O que quer dizer a frase "Engraçadinho duma figa"? 

______________________________________________________________________________________________ 

10- Por que a palavra "Pernambuco" inicia com a letra maiúscula? 

_________________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

AULA 1 
 
1 – Ana Luísa iniciou a leitura de um livro às 7h da manhã. Após ler alguns capítulos, parou para descansar 
por 30 minutos. Depois reiniciou a leitura e terminou às 10horas da manhã. Quanto tempo ela levou lendo o 
livro? 
(A) 2 horas. 
(B) 2 horas e meia. 

(C) 3 horas. 
(D) 3 horas e meia 

 
2 – Paula assistiu a um filme que começou às 14h e terminou às 15h30mim.Quanto tempo durou o filme? 
(A) 30 minutos. 
(B) 45 minutos. 

(C) 60 minutos. 
(D) 90 minutos. 

 
3 – Qual é o MAIOR número que você pode escrever usando os algarismos 8, 9, 1, 5, 7 sem repetí-los? 
(A) 91.875 
(B) 98.715 

(C) 98.751 
(D) 97.851 



 
4 – Qual o MENOR número que você pode escrever usando os algarismos 4, 2, 8, 5, 9 sem repetí-los? 
 
(A) 42.859    (B) 24.589  (C) 52.489  (D) 24.95 
 
 

AULA 2 
Observe a imagem abaixo: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – Faltam 28 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? 
(A) 3 
(B) 4 

(C) 5 
(D) 6 

 
Se precisa de ajuda nas subtrações acesse o vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yOEjVJbjUzA 
 
6 – Ariana vai fazer esta subtração: 6.790 – 38. O resultado dessa operação será: 
(A) 6.768 
(B) 6.752 

(C) 6.758 
(D) 3.190 

 
7 – A diferença entre os números 296 e 28 é igual a: 
(A) 268 
(B) 272 

(C) 276 
(D) 278 

 
8 – Veja a temperatura às 10 horas da manhã em algumas capitais do Brasil em certo dia.  

 
 

a) Em que cidade a temperatura estava mais alta? _________________________________________ 
 

b) Qual foi a temperatura mais baixa? Em que cidade?______________________________________ 
 

Salvador (BA)  26ºC Porto Alegre (RS)  12ºC      São Paulo (SP)  18ºC   Manaus (AM) 30ºC 
 



 
c) Escreva as temperaturas em ordem decrescente._______________________________________ 

 
      d) Escreva as temperaturas em ordem crescente.___________________________________________ 
 
 

AULA 3 
 
1 – A tabela mostra o total de visitantes na cidade de Campo Grande durante as estações do ano. Qual foi 
a estação com o maior número de visitantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) primavera. (B) outono. (C) inverno.  (D) verão. 
 
 
2 - Durante 2019, os alunos do 3º ano da escola de Fernando leram vários livros. Ao final do ano, os 
professores fizeram uma pesquisa e perguntaram para cada aluno: “Entre os livros que você leu, qual foi o 
seu favorito?”. As respostas foram contadas e os resultados foram apresentados em um gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o gráfico, responda às questões. 
a) Quantos alunos escolheram O diário de Pilar? ______________________________________ 
b) Qual foi o livro favorito dos alunos? _______________________________________________ 
c) Qual foi o segundo livro escolhido? _______________________________________________ 
 
 
3 – O desenho a seguir representa o mapeamento das carteiras dos alunos em uma sala de aula. Observe 
o desenho, a 1ª fileira está próxima à mesa da professora. Assinale a alternativa correta. 
 
 



 

 
 
(A) Paulo está sentado na terceira carteira da 2ª fila. 
(B) Lúcia está sentada três carteiras antes de Michele. 
(C) Cleuza está na 3ª fila sentada duas carteiras antes de Davi. 
(D) Davi está na 4ª fila e Adriano está sentado ao seu lado na 5ª fila. 
 

AULA 4 
 
1 - Num cinema com 570 lugares, a primeira sessão começará em poucos minutos. Já entraram 295 pessoas. 
Quantas pessoas ainda podem entrar? 
(A) 257                              
(B) 300                           

(C) 275                                 
(D) 280 

 
2 – Joana faz corridas as tardes na quadra que fica em torno da Escola Odete Barroso em  Caracará. Ela 
leva meia hora para dar quatro voltas na quadra. Em uma hora, ela dará: 
(A) duas voltas               
(B) oito voltas                 

(C) doze voltas                
(D) dez voltas  

 
3 – Os livros didáticos que foram distribuídos neste ano vêm em pacotes de 25 livros cada. Em 4 pacotes 
há?    
A) 29 livros                    
(B) 11 livros                     

(C) 100 livros                   
(D) 109 livros   

 
 
4 – Para ir de um bairro para outro, quatro amigos andaram pelo mesmo caminho. Veja o tempo que cada 
um gastou: 
Paulo: 1 hora e 15 minutos 
Renato: 60 minutos 
Fernando: 1 hora e 30 minutos 
Otacílio: 50 minutos 
 
O amigo que gastou mais tempo foi 
(A) Paulo           
(B) Renato         

(C) Fernando           
(D) Otacílio 

 
5 – Numa gincana, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio. Uma equipe recolheu 5 sacos de 100 
latinhas cada e outra equipe recolheu 3 sacos de 50 latinhas cada. Quantas latinhas foram recolhidas ao 
todo? 
(A) 100 
(B) 150 

(C) 500 
(D) 650 

 
6 – Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias 
em alto-mar: de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses 
a bióloga ficou em alto-mar estudando o comportamento das baleias? 
(A) 2 meses        (B) 3 meses           (C) 5 meses (D) 6 meses 



 
 

AULA 5 
 
1 – Quatro amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo. Qual menino fez mais pontos?  
André 2.760 -  Bento 2.587 -  Carlos  2.699 – Dario 2.801 
 
(A) André 
(B) Bento 
(C) Carlos 
(D) Dario 
 
2 – Pedro fez a seguinte planta da sua sala de aula. Das crianças que se sentam perto da janela, qual é a 
que está mais longe da professora? 
 
(A) o Marcelo 
(B) a Luiza 
(C) o Rafael 
(D) a Tânia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – O brinquedo preferido de João está no seu lado esquerdo. Qual é o brinquedo preferido do João? 
 
(A) Peteca 
(B) Pipa 
(C) Bola 
(D) Bicicleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 - Observe na tabela a seguir o tempo necessário para que alguns materiais sejam decompostos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Qual o tempo de decomposição do chiclete? ________________________________________ 

b) Qual o tempo de decomposição do plástico?_________________________________________ 

c) Qual o tempo de decomposição do isopor? _________________________________________ 

d) Qual material leva mais tempo para se decompor? ___________________________________ 

e) Qual material leva menos tempo para se decompor? ___________________________________ 

 
2 - Francisco registrou a quantidade de jornais que ele vendeu em sua banca nos dias de final de semana 
dos meses de agosto e setembro. 

 
 
 
 
 
 
a) Quantos jornais ele vendeu no sábado no mês de agosto? _____________________________ 
b) E no domingo, no mês de agosto? ________________________________________________ 

c) No mês de setembro, quantos jornais foram vendidos no sábado? _______________________ 

d) No mês de setembro, quantos jornais foram vendidos no domingo? ______________________ 

e) Juntando sábado e domingo, quantos jornais foram vendidos no mês de agosto? ___________ 

f) Juntando sábado e domingo, quantos jornais foram vendidos no mês de setembro? __________ 

 

3 – Veja o ano em que foram inventados alguns brinquedos famosos. 

Tempo de decomposição de alguns materiais 
Material Tempo de decomposição 
Jornal De 2 a 6 semanas 
Embalagem de papel De 3 a 6 meses 
Garrafa de vidro 1 milhão de anos 
Lata de alumínio De 200 a 500 anos 
Tampa de garrafa 150 anos 
Chiclete 5 anos 
Cigarro 2 anos 
Isopor 400 anos 
Plástico 450 anos 

Dias da semana 
 
Mês 

Sábado Domingo 

   

Agosto 234 338 

Setembro 326 145 

Brinquedos Ano de invenção 

Barbie 1958 



 

 
 
 
 

a) Qual o brinquedo mais antigo? ____________________________________________ 

b) Qual o mais novo? _____________________________________________________ 

c) Qual o ano de invenção do vídeo-game? ____________________________________ 

d) Em qual ano foi inventado o ioiô? __________________________________________ 

 
AULA 7 

                                    INTEIRO E PARTES DO INTEIRO  

       A Professora Natália distribuiu para seus alunos uma tira de papel dividida em 6 partes iguais e 
pediu a cada aluno que pintasse de vermelho apenas uma parte. Observe. 

 

✓O número que aparece embaixo (chamado denominador da fração) indica em quantas partes o inteiro foi 
dividido 
 
✓O número que aparece em cima (numerador da fração) indica quantas dessas partes foram 

tomadas. 

 

 

Se a Professora Natália tivesse proposto para que cada aluno (a) pintasse 4 partes, que fração da tira 
toda eles teriam pintado?_______________ 

 
1- Desenhe um retângulo e faça as divisões que se pede. 

 

Vídeo-game 1972 

Ioiô 1929 

Pingue-pongue 1901 



 

 

 
2- Desenhe um retângulo e faça as divisões que se pede. 

 

 
 

AULA 8 

ATENÇÃO:       
 

3- Coloque as frações nos locais adequados de acordo com o denominador. 

 



 
           

 
3. Escreva a fração que cada figura está representando. 

   _______________    _______________ 

  _______________      _______________ 

 
4-Represente as frações abaixo desenhando na frente de cada um. 

(A) Oito décimos 

(B) Quatro sétimos  

(C) Dois quintos  

(D) Seis terços 

(E) Cinco oitavos 

 (AULA 9) 

 



 

 

1- Classifique as figuras em plana ou não plana. 

 

_________________     _________________    _________________    _________________ 

2-Leia a informação abaixo: 

 

 

__________________                  __________________                     __________________ 

 

 ________________                     __________________                      __________________ 

AULA 10 

3- Ao comprar um livro de 24 reais e 40 centavos, Marina usou uma nota de 50 reais. A atendente da 
livraria, porém, só tinha notas de 10 reais no seu caixa. Não tendo como dar o troco, a caixa pediu a 
Marina que facilitasse a transação dando-lhe: 

(    ) 5 reais e 60 centavos, assim Marina receberia de troco 30 reais.  

(    ) 5 reais e 40 centavos, assim Marina receberia de troco 30 reais. 



 
 (    ) 4 reais e 60 centavos, dessa forma Marina receberia de troco 30 reais.  

(    ) 4 reais e 40 centavos, dessa forma Marina receberia de troco 30 reais. 

4-(PROVA DA REDE – 2015) Um laboratório fabricou certa quantidade de doses de vacinas. Vendeu 746 
para uma farmácia e 853 para outra, ficando ainda com 396 doses. Quantas doses de vacinas foram 
produzidas pelo laboratório? 

(A) 1 990.                             (B) 1 995.                                     (C) 2 000.                          (D) 2 005. 

5-Em 2018, numa determinada cidade do Brasil foram registrados 786 casos de chikungunya. No ano 
seguinte, foram registrados 584 casos a mais que em 2018. Quantos casos de chikungunya ocorreram 
nessa cidade em 2019? 

 

 

 

 

 

6- Em um quadrado mágico, somando-se os números na vertical, na horizontal ou na diagonal, o resultado 
é sempre o mesmo, quinze. Ajude a formar o quadrado mágico a seguir, utilizando apenas números com 1 
algarismo. Não pode repetir os números.  

                                                           

7. Amanda foi até uma confeitaria para comprar 100 brigadeiros e 80 beijinhos. Ao pagar a conta, ela 
percebeu que havia levado pouco dinheiro. Sendo assim, teve que retirar 15 docinhos de cada tipo. 

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

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

c) Quantos brigadeiros a mais que beijinhos Amanda levou? 

______________________________________________________________________________________ 

SENTENÇA                                                                                                CALCULO 

 

 

R:______________________________________________________________________________________ 



 

                                                (aula 11 ) 

1-Quantos cubinhos há em cada imagem? 

                                
 
____________________                   ____________________                  ____________________ 
 

2- Para determinar o volume de um bloco retangular, podemos multiplicar suas dimensões (largura x 
profundidade x altura). Observe o modelo e calcule o volume de cada uma das figuras a seguir: 

                                                     

 Volume=___________________________________ 

 Volume=___________________________________ 

 Volume=___________________________________ 



 
 

 

 

HISTÓRIA – AULA 1  

 MESOPOTÂMIA 

      A região da Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates, onde, atualmente, encontra-se o Iraque. 
Os rios foram fatores importantes para o surgimento da agricultura na região, que colaborou para o processo 
civilizatório. Além da agricultura, as obras hidráulicas (como criação de canais) levavam água até locais 
onde os rios não chegavam.  

    Não tinha separação entre poder político e religioso. A sociedade era dividida em classes sociais. A 
nobreza ocupava os principais cargos do Estado e tinham terras. Os camponeses pagavam dois impostos: 
tinham que fazer parte da produção (alimentos e artesanato) e trabalhar gratuitamente para o Estado 
(construindo canais, muralhas, estradas, templos, etc.). As mulheres ficavam encarregadas pelo trabalho 
doméstico. O número de escravos era relativamente pequeno.  

     A região foi povoada pelos sumérios, babilônios, assírios, caldeus, etc.  

     Por volta de 3500 a.C, os sumérios ocuparam a parte sul. Existiam polis (ou cidade-Estado), e a principal 
era Ur (surgiu em meados de 2000 a.C.). A necessidade de guardar registros (atos do rei, leis, o resultado 
da cobrança de impostos, etc.) que estimulou a invenção da escrita, por volta de 3100 a.C. A escrita foi 
inventada para que o Estado tivesse maior poder.  

    A cidade-Estado babilônica era rica e forte, encontrava-se numa região onde os rios Tigre e Eufrates 
ficavam bem próximos. Era um local de comércio, e o Estado cobrava impostos sobre os comerciantes. O 
rei Hamurabi venceu inúmeras guerras contra os sumérios. Esse rei é bastante conhecido pelo seu código. 
O Código de Hamurabi (1750 a.C.) era um conjunto de leis estabelecidas para todos os habitantes da 
Babilônia. Seu princípio era o do “olho por olho, dente por dente”. Esse código é conhecido pelo rigor, mas 
por nossos padrões atuais de justiça continha ideias sensatas, como o pagamento de indenizações.  

     Em 910 a.C., os assírios formaram um império. Eram temidos por causa da sua violência contra os 
prisioneiros de guerra. Aterrorizar as pessoas era um modo de garantir que elas pagassem os tributos ao 
Estado assírio. Esse povo criou bibliotecas e a escrita cuneiforme, que é fonte de estudos até hoje. 



 
    Os caldeus, povo dominado pelos assírios, revoltaram-se e dominaram a Mesopotâmia. Criaram os 
Jardins Suspensos da Babilônia. A morte do rei Nabucodonosor foi a única coisa que faltava para que os 
persas, chefiados pelo rei Ciro, dominassem a região. 

 

1- Leia o texto e elabore 2 perguntas e respostas de acordo com o texto? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2- Observe a imagem e responda o que se pede.  A agricultura tem um papel muito importante no 
desenvolvimento do estado mesopotâmico. O sistema de servidão coletiva destinava sua atenção para 
administração da agricultura, além de organizar obras públicas objetivando a melhoria na produção 
agrícola. 

                  

Pintura representando agricultores egípcios trabalhando no cultivo de trigo, as margens do rio Nilo. 

Fonte: Vontade de Saber História, 6º. PELLIGRINI, Marcos Cesar. São Paulo: FTD, 2012 

      Na área rural, os mesopotâmicos plantavam principalmente trigo e cevada. O gergelim e a palmeira 
eram cultivados para a extração de óleo usado na alimentação e na iluminação. A atividade pecuária 
também era muito importante. Eles criavam porcos, carneiros e cabritos para a produção de carne, lã, leite 
e seus derivados. Outros animais, como bois e jumentos, serviam para o transporte e para puxar o arado. 
Os cavalos e os camelos eram utilizados principalmente no transporte. 

 A - Qual o produto em destaque na imagem e para que servia?  

_____________________________________________________________________________________ 

B - O que se pode saber sobre os mesopotâmicos a partir desse texto?  

_____________________________________________________________________________________ 

 C - Escreva um pequeno texto sobre a pecuária dos mesopotâmicos. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

AULA 1 

LEIA O TEXTO ABAIXO: 

 

RESPONDA: 

1) Marque  um X nas alternativas que representam bons hábitos alimentares: 

(    ) comer nas horas certas. 

(    ) comer muito. 

(    ) comer alimentos frescos. 

(    ) tomar refrigerante na hora do almoço. 

(    ) comer frituras e gorduras. 

(    ) comer devagar, mastigando bem os 
alimentos. 

(    ) comer 1 vez ao dia. 

 (    ) comer alimentos nutritivos. 

(    ) comer bastante frutas, verduras e 
legumes.



 
2) Os alimentos podem ser de origem? 

_______________________________________________________________ 

3) Escreva o tipo de origem de cada alimento nas imagens abaixo: 

        ____________________ 

        __________________ _________________ 

AULA 2 

 

 



 

 
AGORA RESPONDA: 

1 ) Relacione a 2º coluna de acordo com a 1º: 

( E ) Alimentos energéticos 

( R ) Alimentos reguladores 

( C ) Alimentos construtores 

(     ) fornecem energia ao corpo 

(     ) atuam na estrutura do corpo 

(     ) ajudam a regular as funções do corpo 

2) Classifique os alimentos em construtores, reguladores e energéticos: 

a) cenoura:____________________ 

b) leite:_______________________ 

c) iogurte:______________________ 

d) arroz:_______________________ 

e) banana:_____________________ 

f) carne:_______________________ 

g) milho:_______________________

 

3) A alimentação é uma necessidade para todas as pessoas. Para termos uma alimentação saudável, é 
preciso comer alimentos variados e em quantidades adequadas. Responda: 

Por que a alimentação é importante para as pessoas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) Observe a imagem e marque um X nos alimentos reguladores:   



 

              

    (     )                                                                     (     )                                              (     ) 

AULA 3

 
1) O titulo do texto “ Alimentação: um prato cheio de saúde” significa um prato cheio de: 

( a ) doces 

( b ) hambúrgueres  

( c ) alimentos saudáveis 

( d ) alimentos industrializados 

2) De acordo com o texto o que é uma refeição colorida? 

__________________________________________________________________________________ 

3) Que tipo de alimentos devemos evitar? 

__________________________________________________________________________________ 

4) Este texto serve para: 



 
 ( a ) alegrar as pessoas 

( b ) convidar para uma festa 

( c ) contar uma história 

( d ) informar as pessoas 

CIÊNCIAS – AULA 4 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

 

 

COMPLETE OS ESPAÇOS DE ACORDO COM O TEXTO: 

A) O SER HUMANO UTILIZA OS ALIMENTOS PARA ________________________________DE 
QUE NECESSITA PARA SE DESENVOLVER, REALIZAR AS _______________________ 
NECESSARIAS PARA O _____________________________DO CORPO. 
 



 
B) QUAIS OS PRIMEIROS NUTRIENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR NOS ALIMENTOS? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

C) QUAIS AS FUNÇÕES DOS CARBOIDRATOS E GORDURAS PARA NOSSO ORGANISMO? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

AULA 5 

LEIA O TEXTO E RESPONDA A ATIVIDADE 1 , 2 E 3. 

 

Os alimentos que comemos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Observe as 
figuras e escreva a origem de cada tipo de alimento: 

___________________ ________________________ 

      



 

_____________________ _____________________ 

 _________________________ 

AULA 6 

Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos necessárias ao crescimento e ao 
desenvolvimento do organismo e à manutenção da saúde. 

 

CIÊNCIAS - AULA 7 



 

 

AGORA VOCÊ VAI ELABORAR O SEU CARDÁPIO SAUDÁVEL. 



 

 

LANCHE DA MANHÃ       

 

 

 

 

 

LANCHE DA TARDE 

 

 

JANTAR 

 

 

 

CIÊNCIAS – AULA 8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

 
 

ARTE- Aula 1 

Instrumentos musicais 

A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história já 
se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. Um 
instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Observe a obra de 
arte  a seguir e responda as perguntas abaixo. 



 

 

1- O que você vê? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2- Você conhece esses instrumentos?  Quais são? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3- Você toca algum instrumento?  Qual? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Ouça a música com atenção e responda as questões abaixo. Música Odeon de Ernesto Nazareth 

Acesse o link abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=8OL77lK4xrc 

4- Você já conhecia a música que ouviu? Gostou de ouví-la? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

5- Conhece o instrumento que toca no vídeo? Se sim, qual o nome? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

6- A música do vídeo é lenta ou rápida? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

ARTE- Aula 2 
Assista ao vídeo sobre  a classificação dos instrumentos musicais: 

Acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNdDBA1U0vQ 

Agora leia o texto:

 



 

 

 



 

 

 

ATIVIDADE 2 

 Escreva o nome de três instrumentos que se classificam como percussão. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

_______________________________________________ 

ARTE- Aula 3 

 



 

 

ARTE- Aula 4 

Ouça com atenção a música Bem-te-vi. Uma música de Márcio de Camillo inspirada em um poema de Manoel de 

Barros. Acesse o link abaixo para ver e ouvir: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6ylAkCK7RU 

Poemas que viraram músicas 



 

 
 
Observe a letra da música 'Um Bem-te-vi' . Poema de Manoel de Barros musicado por Marcio de Camillo 
 
Um Bem-Te-Vi 
Márcio de Camillo 

O leve e macio 
Raio de sol 
Se põe no rio 
 
Faz arrebol 
 
Da árvore evola 
Amarelo, do alto 
Bem-te-vi cartola 

E, de um salto 
 
Pousa envergado 
No bebedouro 
A banhar seu louro 
 
Pelo enramado 
De arrepio, na cerca 
Já se abriu, e seca 

Com base em seus conhecimentos sobre História em Quadrinhos elabore a seguinte atividade:  Crie em 
seu caderno, uma história em quadrinhos ( de 4 a 6 quadrinhos)  ilustrando a música Um Bem-te-vi.  
Lembre-se de colorir o desenho. 
 
AULA 5 

Compreendendo a música 



 
Propriedades do  som 

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

 

A seguir, estudaremos cada uma dessas propriedades do som. 

Timbre 

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

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

Atividade 1 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AULA 6 

Intensidade do som 

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

Atividade 1 

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

 

Atividade 2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

AULA 1 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

1- O Rei pode se movimentar para qualquer direção, contudo ele tem uma limitação, qual é esta 
limitação? 

a) Mover-se apenas na diagonal. 
b) Mover-se só uma casa de cada vez. 
c) Mover-se apenas na coluna. 

 

 

AULA 2 



 

 

 

 

6-Se o Bispo está localizado na casa branca, existe a possibilidade dele se movimentar na casa 
preta? 

a) Sim                                       b) não 



 
AULA 3 

 

7-O movimento do Cavalo se assemelha com qual letra do alfabeto? 

a) S   b) Z   c) L  d) T  e) Y 

8-O cavalo pode saltar sobre as peças? 

a) Sim   b) não 

AULA 4 

 



 
AULA 5 

REI E O MOVIMENTO DE CAPTURA 

 

11-Qual nome se dá para o movimento de uma peça para uma casa já ocupada por uma peça do 
adversário? 

a) Morte   b) Captura  c) Ajuda 

 

12-Qual é a única peça que não pode ser capturada? 

a) Peão   
b) Torre 

c) Bispo 
d) Rei 

e) Dama 
f) Cavalo 

   

13-Qual é a peça que captura diferente de seu movimento? 

a) Peão 
b) Torre 

c) Bispo 
d) Rei 

e) Dama 
f) Cavalo 



 

14-Por que o Rei pode capturar somente a Torre? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

AULA 6 

DAMA E O MOVIMENTO DE CAPTURA 

 

15-Por que a Dama pode capturar qualquer um dos peões? 

a) Porque ela se movimenta em qualquer direção. 
b) Porque ela só captura peão. 

TORRE E O MOVIMENTO DE CAPTURA 

 

16-Por que a Torre não pode capturar o peão a5? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 

AULA 7 

LEIA E OBSERVE 

 

 

AGORA RESPONDA: 

 



 

 

 

20- Ainda na figura 17, por qual motivo o peão f3 não pode capturar o cavalo na e4? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

AULA 8 

Vamos relembrar tudo que aprendemos sobre xadrez. 

1- Qual é o nome de cada peça? 

a) ___________________   b) ____________________ 

c) _____________________ 

d) _____________________ 

 

e) 
__________________________ 
 
 

f)  
____________________________ 

 



 

 

 

 

 


