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Querido aluno (a),  
  

Ainda não há previsão de retorno às aulas presenciais. Por isso, neste primeiro 
momento, iniciaremos o ano letivo com atividades remotas. Queremos que saiba que 
estamos sempre à disposição para ajudar você no que for necessário. Entre em 
contato com os professores, a supervisão e a direção da escola sempre que preciso. 
Continue se cuidando! Estaremos juntos assim que possível! 
  
Professores:  
Cassandra Teixeira 
Moisés Coppe 
Rosana Sodré 
Siliane Medeiros 
Vera Alvim 
Sandra Souza 

Emerson Dornelas 
Thiago Lanzoni 
Eduardo Oliveira 
Andrea Cristina 
Vander Castro 

 
Supervisão: Thaís Ribeiro  
Direção: Raquel Sell e Fernando Rodrigues 
Secretário de Educação: Daniel Barbosa 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Profª. Sandra 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 

Conteúdo: Revisão 

DRAMA                                                                                                            

 
Eu sei que ela é como eu. 
Afinal, a gente se conhece 
desde o dia em que nasceu. 
Pai vizinho, mãe comadre, 
mesma rua, mesma infância, 
mesma turma, mesma escola. 
 
Eu sei que ela é como eu. 
Brinquedos e jogos iguais, 
passeios de bicicleta, 
aventuras de quarteirão. 
Repartidas descobertas, 
segredos a quatro mãos. 
 
 
 

Eu sei que ela é como eu. 
E sei também, por saber 
de ideia e de coração, 
que por mais que ela disfarce 
gosta de mim pra valer, 
não como amiga ou irmã. 
 
Então por que (eu pergunto) 
faz de conta não querer 
ser a minha namorada? 
 
Sendo assim tão como eu 
não é justo me trocar 
por um idiota grandão, 
só porque eu não sou mais velho 
do que a nossa emoção. 

 
        Carlos Queiroz Telles. Sonhos, grilos e 

paixões. São Paulo, Moderna, 1990. p. 55. 

 
Questão 01 – Cada linha de um poema recebe o nome de verso. O poema “Drama” 

possui: 

a(   )25 versos                 b(    ) 27 versos              c(    ) 26 versos          d(    ) NDA 
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Questão 02 – Cada grupo de versos recebe o nome de estrofe. De quantas estrofes é 

formado o poema? 

a(   )4 estrofes                b(   ) 6 estrofes                 c(    ) 3 estrofes         d(    )5 estrofes 

 

Questão 03 – Copie a frase que é repetida em várias estrofes. Por que você acha que 

isso acontece? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 04- O desabafo do “eu-poético” é: 

 a(   ) estar com saudade.   b(   ) estar apaixonado.  c(   )estar com ciúmes.  d(   )NDA. 

                         

Questão 05 - Encontre e circule no texto dois pronomes pessoais. 

 

Questão 06- O “eu-poético” demonstra ciúme, desânimo ou indiferença? Copie uma 

passagem do texto que comprove sua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 07 – Observe a separação das palavras abaixo e marque aquela cuja 

separação esteja incorreta. 

a(   ) dra-ma                  b(   )dis-far-ce                  c(    )vi-zi-nho                d(    )na- sceu 

  

Questão 08- Como são chamados os sons idênticos ou semelhantes no final de 

algumas palavras no poema? 

a(   ) versos                   b(   ) rimas                         c(    )estrofes               d(   )NDA   

 

Questão 09 – Identifique a palavra que possui três sílabas, classificada como 

trissílaba: 

a(    )namorado              b(    )comadre                    c(    )descobertas       d(    )segredos 

 

Questão 10 – Quem é o “eu-poético” do texto? 

a(   ) um rapaz              

b(   ) uma menina      

c(   )um menino   

d(   ) todas estão corretas. 

 

Questão11- Por que o texto se chama “Drama”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Faça com atenção. Bom trabalho!! 
--------------------------------------------------------------- 

 

Conteúdo: Interpretação de texto, gênero textual, advérbio, pronomes. 

 
Leia. 
 
TEXTO: 01                                    O burro trapaceiro 
 

Há muitos anos, moravam num mesmo curral, um burro, um boi e um cordeiro. 
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Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à 
vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. 

Que fazer durante as horas livres? Resolveram passar as tardes jogando 
cartas ou dados. Quem ganhasse, podia dormir no melhor estábulo. Como se pode 
imaginar, os três jogavam com o maior afinco. 

O burro era um grande trapaceiro. Ganhava todas as partidas e, por isso, 
dormia sempre no melhor estábulo. O boi e o cordeiro começaram a desconfiar dele. 
Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. 

Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram: 
— Mostre-nos suas cartas, amigo! — disse-lhe o cordeiro. 
— Isso, as suas cartas! — apoiou o boi. 
— Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? — perguntou o burro, meio 

sem jeito. 
De nada adiantou negar. Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a 

mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz. Quer dizer, não pertenciam ao 
baralho e o burro tinha-as tirado da manga. Assim, os dois puderam comprovar suas 
suspeitas. Realmente há muito tempo o burro os estava enganando. 

Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam perdido 
totalmente a confiança. E passaram a se revezar na utilização do melhor curral. 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2018-06-02/o-burro-trapaceiro.htm>. 
 

Questão 1 – Releia este fragmento da história: 
 

 
 

▪ Isso acontecia porque:  
a) (     ) o dono cuidava muito bem dos três animais.  
b) (     ) os três animais trabalhavam demais durante a manhã.  
c) (     ) os três animais moravam no mesmo curral há muito tempo.  
d) (     )  Nenhuma das alternativas. 

 
Questão 2 – Segundo a história, os três animais “jogavam com o maior afinco” para a 
disputa do melhor estábulo. Nesse contexto, o termo “afinco” significa:  
a) (     ) “cautela”. 
b) (     ) “empenho”.  

c) (     ) “impaciência”.  
d)  (     ) “cuidado”. 

 
Questão 3 – Na passagem “Ganhava todas as partidas e, por isso, dormia sempre no 
melhor estábulo.”, o narrador refere-se: 
a) (     ) ao boi.  
b) (     ) ao burro.  

c) (     ) ao cordeiro. 
d) (     ) ao cavalo.  

 
Questão 4 – Em “Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz 
em todas as cartas.”, o trecho destacado exprime: 
a) (     ) condição.   
b) (     ) finalidade. 

c) (     ) consequência. 
d) (     ) Nenhuma das alternativas  

 
Questão 5 – Grife, na fala a seguir, o vocábulo usado pelo cordeiro para se dirigir ao 
burro: 
 
 
 
Questão 6 – Na parte “Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa.”, o 
texto conta: 
a) (     ) um desejo do burro.  
b) (     ) uma obrigação do burro.  

c) (     ) uma promessa do burro.  
d) (     ) um pedido do burro. 

“[...] à tarde podiam descansar à vontade no curral”. 
 

 “— Mostre-nos suas cartas, amigo! — disse-lhe o cordeiro.” 
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Questão 7 – No segmento “Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele [...]”, a 
expressão grifada indica uma circunstância de: 
a) (     ) lugar. 
b) (     ) modo.  

c) (     ) tempo.  
d) (     ) nenhuma das alternativa. 

 
Questão 8 – Pode-se concluir que a história do burro trapaceiro é: 
a) (     ) um conto.  
b) (     ) uma fábula.  

c) (     ) uma reportagem.  
d) (     ) uma notícia. 

 
 

TEXTO: 02                                       
Todo mundo sonha 

 
 Desde as mais antigas culturas, os sonhos sempre mereceram atenção 
especial. Os babilônios, por exemplo, consideravam que os sonhos bons eram 
enviados por deuses e os pesadelos, por demônios. Por isso, rezavam à deusa dos 
sonhos, chamada Manu, para que ela enviasse sempre bons sonhos. 
 Já os assírios acreditavam que os sonhos eram presságios daquilo que estava 
por vir. Segundo essa cultura, se um homem sonhasse várias vezes que estava 
voando, ele acabaria por perder todos os seus bens.  
 Para os egípcios, os sonhos eram uma forma de os deuses se comunicarem 
com os humanos, para pedir alguma coisa ou fazer revelações. Os gregos também 
acreditavam que os sonhos eram sagrados e, por isso, faziam rituais de purificação 
antes de dormir. 
 Os sonhos estavam presentes, ainda, nas religiões dos romanos e hebreus. Na 
Bíblia, há vários exemplos em que Deus fala aos humanos por meio de sonhos. 
 Nos Estados Unidos, no século 19, uma grande nação de índios se salvou de 
um ataque de homens brancos graças aos sonhos de seu líder, conhecido como 
Touro Sentado. O exército americano planejou um ataque surpresa ao acampamento 
onde viviam as famílias indígenas. Porém, alguns dias antes do assalto, Touro 
Sentado sonhou com uma chuva de homens brancos caindo sobre a grama e decidiu 
reunir secretamente os guerreiros da tribo. Graças a isso, todo o acampamento se 
salvou! Coincidência?! 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 219. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 
 

Questão 1 – Grife, no fragmento abaixo, a palavra-chave do texto: 
 
 
 
 

Questão 2 – Segundo o texto, os babilônios “rezavam à deusa dos sonhos, chamada 
Manu, para que ela enviasse sempre bons sonhos”. Esse costume fundamentava-se 
na crença de que: 
a) (  ) “os sonhos bons eram enviados por deuses e os pesadelos, por demônios”. 
b) (    ) “os sonhos eram presságios daquilo que estava por vir”.  
c) (  ) “os sonhos eram uma forma de os deuses se comunicarem com os humanos”. 
d) (     ) “os sonhos eram enviados pela deusa Manu”.  
 

Questão 3 – Releia este segmento do texto: 
 
 
 
▪ Nesse segmento, o texto refere-se à cultura:  
a) (     ) dos assírios.  
b) (     ) dos egípcios.  

c) (     ) dos romanos.  
d) (     ) dos africanos. 

“Desde as mais antigas culturas, os sonhos sempre mereceram atenção especial.” 
 

“Segundo essa cultura, se um homem sonhasse várias vezes que estava voando, 
ele acabaria por perder todos os seus bens.” 
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Questão 4 – De acordo com o texto, os gregos “faziam rituais de purificação antes de 
dormir”. Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Questão 5 – No período “Os sonhos estavam presentes, ainda, nas religiões dos 
romanos e hebreus.”, a palavra “ainda” foi usada com o sentido de: 
a) (     ) “até”.  
b) (     ) “também”.  

c) (     ) “ao menos”.  
d) (     ) nenhuma das alternativas acima. 

 
Questão 6 – Na parte “[...] uma grande nação de índios se salvou de um ataque de 
homens brancos graças aos sonhos de seu líder [...]”, a expressão sublinhada introduz 
um fato: 
a) (     ) que é a causa do anterior.  
b) (     ) que é a finalidade do anterior. 
 

c) (    ) que é a consequência do anterior. 
d) (     ) que é a graça do anterior.  

Questão 7 – “Em “[...] uma chuva de homens brancos caindo sobre a grama e decidiu 
reunir secretamente os guerreiros da tribo.”, o termo grifado exprime uma 
circunstância de: 
a) (     ) lugar. 
b) (     ) modo.  

c) (     ) tempo.  
d) (     ) Nenhuma das alternativas acima. 

 
Questão 8 – Na passagem “Graças a isso, todo o acampamento se salvou!”, o 
vocábulo destacado desempenha a função de: 
a) (     ) retomar uma informação.  
b) (     ) anunciar uma informação.  
c) (     ) complementar uma informação.  
d) (     ) mostrar uma informação. 
 
TEXTO 03 

Almerinda Farias Gama 
 

Almerinda Farias Gama foi uma das primeiras mulheres negras a atuar na 
política brasileira. Era, em suas palavras, “advogada consciente dos direitos das 
classes trabalhadoras, jornalista combativa e feminista de ação”. Uma alagoana 
valente, que venceu preconceitos, mas que a História ignorou. 

Nascida em Maceió em 16 de maio de 1899, mudou-se aos 8 anos para 
Belém/PA para ser criada por uma tia, após a morte do pai. Na capital paraense, 
formou-se datilógrafa profissional. E, como escrevia bem, logo começou a publicar 
crônicas em um jornal. 

Mas ela queria trabalhar em sua área de formação, e foi atrás de um emprego. 
Foi quando descobriu que a vaga que a interessava pagava 50% mais a datilógrafos, 
pelo simples motivo de pertencerem ao sexo masculino. Aquele episódio inflamou o 
espírito de Almerinda, que a partir daí passou a lutar por equidade de direitos entre 
homens e mulheres. 

Almerinda mudou-se para o Rio de Janeiro em 1929. Em pouco tempo, firmou-
se na profissão e tornou-se presidente do Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos. 
Desde aquele tempo, já percebia que o voto era o caminho para que a mulher 
conquistasse seu lugar nos espaços de poder, e se uniu ao movimento das 
sufragistas. 

Em 1933, Almerinda tornou-se a única mulher a votar na Assembleia Nacional 
Constituinte como delegada classista (isto é, representante de uma classe 
trabalhadora). No ano seguinte, já formada em Direito, ela resolveu se candidatar a 
deputada federal. Suas bandeiras eram a independência econômica da mulher, a 
garantia legal do trabalhador e o ensino obrigatório e gratuito de todos os brasileiros 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/voto/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/assembleia/
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em todos os graus. Pra frente, ela, né? 
Almerinda infelizmente não foi eleita. Mas, com certeza, foi uma vencedora, 

quebrando barreiras, vencendo preconceitos e se fazendo ouvir. 
Almerinda morreu com mais de 93 anos, no subúrbio carioca, sem deixar 

herdeiros. Mas, cada vez que uma menina negra se interessa por política, recebe as 
bênçãos e o encorajamento dessa mulher admirável. 

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. (Com corte). 

 
Questão 1 – Na passagem “Uma alagoana valente, que venceu preconceitos, mas 
que a História ignorou.”, a quem o texto se refere? ____________________________ 
 
Questão 2 – Sublinhe o termo “para” que indica destino neste fragmento do texto: 
 
 
 
 
Questão 3 – De acordo com o texto, Almerinda “logo começou a publicar crônicas em 
um jornal”. Isso porque ela: 
a) (     ) “formou-se datilógrafa profissional”. 
b) (     ) “escrevia bem”.  
c) (     ) “queria trabalhar em sua área de formação”. 
d) (     ) “queria ser escritora”. 
 
 Questão 4 – Identifique o fato que, segundo o texto, levou Almerinda “a lutar por 
equidade de direitos entre homens e mulheres”: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Questão 5 – Na parte “[...] o voto era o caminho para que a mulher conquistasse seu 
lugar nos espaços de poder [...]”, a expressão grifada indica: 
a) (     ) condição.  
b) (     ) finalidade.  

c) (     ) consequência.  
d) (     ) estado. 

 
Questão 6 – Segundo o texto, Almerinda “resolveu se candidatar a deputada federal” 
no ano de: ____________________________________________________________ 
 
Questão 7 – O autor do texto expressa uma opinião no segmento: 
a) (     ) “Em pouco tempo, firmou-se na profissão [...]” 
b) (     ) “Almerinda infelizmente não foi eleita.” 
c) (     ) “Almerinda morreu com mais de 93 anos [...]” 
d) (     ) nenhuma das alternativas acima. 
 
Questão 8 – Em “Pra frente, ela, né?”, o texto usa a linguagem:  
a) (     ) culta. 
b) (     ) informal.  

c) (     ) regional. 
d) (     ) NDA (Nenhuma das acima). 

 
Questão 9 – No trecho “[...] recebe as bênçãos e o encorajamento dessa mulher 
admirável.”, uma expressão retoma Almerinda. Localize-a e copie-a: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                                                                 

“[...] mudou-se aos 8 anos para Belém/PA para ser criada por uma tia, após a morte 
do pai.” 
 

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/voto/
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

Profª. Sandra 

 

Comecinho de ano e nada melhor do que uma produção de texto para 
diagnosticar o que você já sabe! Essa é uma historinha fácil que aguça a imaginação e 
coloca a prova a sua criatividade! 

 Vamos lá!         

___________________________________________ 
(Título) 

 

Era uma vez _____________________________________________________   

_____________________________________________________________________

que vivia_____________________________________________________________. 

 Todos achavam__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 Até que um dia ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 Então, _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 E assim, todos___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

MATEMÁTICA 

Profª. Siliane 

 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 

 
 

 Vamos colocar a cabecinha para trabalhar? 
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1- Um número menos 218 é igual a 106. Qual é este número? 

a) 534                                 

b) 324             

c) 243            

d) 112 

2-  Faça a subtração. Depois,  circule  a  resposta  certa e escreva-a após o sinal de = . 

8.953 – 1.941 =  

 

              

3- Um supermercado estava fazendo a seguinte promoção: 

       

 

 

 

Caixa de chocolate de R$ 6,00 por R$ 4,35 

• As cédulas abaixo são as que circulam no mercado atual. Quantas e quais 

cédulas são necessárias para comprar 3 caixas de chocolate pelo valor 

promocional usando o menor  número de cédulas? 

 

a) 1 cédula de R$10,00 +1 cédula de R$ 5,00 + 2 moedas de R$ 0,25 

b)1 cédula de R$10,00 +4 cédulas de R$ 2,00  

c) 1 cédula de R$10,00 +1 cédula de R$ 2,00 + 1 moeda de R$ 1,00 +1 moeda de     

R$ 0,05 

d)1 cédula de R$ 20,00 + 1 moeda de R$ 0,10 

 

4- Uma salgadeira vende salgados em embalagens de tamanhos diferentes. 

Vamos ajudá-la a organizar suas vendas? Se ela coloca 3 salgados em cada caixa, 

de quantos salgados ela precisa para encher 5 caixas? 

a) 9 salgados              b) 15 salgados               c) 25 salgados           d) 30 salgados 

7012 6013 8000 
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5- Geni vai viajar para um parque aquático. Ela colocou na mala 4 bermudas, 4 blusas, 

um par de tênis, um par de sandálias, 1 óculos e 1boné. De quantas formas diferentes 

Geni poderá se vestir usando uma bermuda, uma blusa e um par de calçados? 

 

 

 

  

a) 12 maneiras               b) 20 maneiras            c) 48 maneiras               d) 64 maneiras 

 

6- A mãe de Luíza resolveu fazer um bolo. Ela precisa de uma xícara de leite, que 

tem a capacidade de 240 ml. Sabendo que uma colher de sopa tem a capacidade 

de 15 ml, quantas colheres a mãe de Luíza vai precisar para encher uma xícara? 

a) 10 colheres                    

b) 12 colheres        

c) 16 colheres       

d) 20 colheres        

Faça com atenção! 

--------------------------------------------------------------- 
 

Conteúdo: Sistema de numeração. 

Sistemas de numeração 

 
Há registros de vários sistemas de numeração durante a história das 

civilizações. Com a necessidade de contabilizar, o ser humano desenvolveu a ideia de 

número e a sua representação em algarismos e sistemas de numeração. Acontece 

que cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e, consequentemente, 

houve sistemas numéricos diferentes, com quantidade de símbolos e rigor matemático 

distintos. 

Entre os sistemas que se destacam, há o de numeração decimal, que usamos 

atualmente, mas há também os que foram desenvolvidos por povos como os: 

romanos, egípcios, sumérios, maias, chineses. 

          

O que é sistema de numeração? 

 
Os algarismos e a organização dos números nem sempre ocorreram com os 

símbolos que utilizamos hoje. Cada povo adotava um sistema de numeração. 

Entendemos como sistema de numeração os algarismos e a organização da sua 

representação. O nosso sistema de numeração atual possui 10 símbolos e é 

conhecido como sistema decimal posicional, ou seja, nele a posição dos algarismos é 

importante. Existem sistemas de cinco símbolos, 60 símbolos, entre outros, utilizados 

ao longo da história. 

Organizar os números em um sistema de numeração nem sempre foi fácil, e 

uma das dificuldades era, por exemplo, na representação do zero. Por mais que o 

principal sistema de numeração utilizado seja o decimal posicional, outros estão 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/como-surgiram-os-numeros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/como-surgiram-os-numeros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/como-surgiram-os-numeros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/como-surgiram-os-numeros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/como-surgiram-os-numeros.htm
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presentes nas nossas vidas, como o sistema de numeração romano, usado, por 

exemplo, para numerar-se séculos e o sistema de base sexagesimal, para medir-se as 

horas. Ainda, a base 12 é bastante presente no cotidiano, como quando consideramos 

que um ano possui 12 meses ou quando compramos objetos em dúzia no mercado. 

 

                     

Origem dos sistemas de numeração 

 
Na história, vários povos diferentes usaram sistemas de numeração, e existem 

alguns deles que foram mais estudados: os sistemas de numeração chinês, maia, 

egípcio, romano e babilônico. O sistema numeração que adotamos hoje não apareceu 

pronto tal como é, mas foi sendo aperfeiçoado com o passar do tempo. Ele é 

conhecido como sistema decimal posicional, e sua origem é indo-arábica. Esse 

sistema foi escolhido pela grande facilidade de, com ele, realizarmos operações e pela 

sua praticidade em representar números maiores, já que é dividido em unidades, 

dezenas e centenas. Ele foi difundido pela Europa por conta dos comerciantes árabes, 

alcançando outros lugares do mundo. 

É importante compreender que todo sistema de numeração é uma construção, 

que inicialmente não havia a noção de posição ou entendia-se o que era o número 

zero, mas que, com o passar do tempo e a evolução da matemática, esse tipo de 

organização aperfeiçoou-se até chegar ao que conhecemos. 

             

Sistema de numeração decimal 

 
          O sistema de numeração que ainda utilizamos sofreu algumas adaptações na 

grafia das letras, porém ele traz grande facilidade na realização das operações 

básicas e na escrita. Esse sistema, conhecido também como indo-arábico ou sistema 

posicional decimal, possui 10 símbolos para representar os números de 0 até 9. Nele a 

posição dos algarismos é importante, algarismos posicionados à frente valem 10 

vezes mais que os da posição anterior. Trata-se da divisão que conhecemos como 

unidade, dezena, centena, e assim sucessivamente. Ele recebe esse nome, indo-

arábico, por ter recebido a contribuição desses dois povos. Ao primeiro deve-se a sua 

invenção e organização; e ao segundo, algumas adaptações e a propagação desses 

números pelo comércio. 

 Os 10 símbolos conhecidos pelo mundo todo hoje são: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 Características desse sistema: 

• Existe o zero; 

• O sistema é posicional; 

• As quantidades são agrupadas de 10 em 10. 

Atenção: Vale ressaltar que existiram outros sistemas numéricos e inclusive 

adaptações dos apresentados, já que esse tipo de organização e representação é uma 

espécie de linguagem que se adapta de acordo com a cultura e a necessidade 

numérica dos povos. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm
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ATIVIDADES: Pesquise na internet e assista vídeos sobre “A história do Sistema de 

Numeração” e “Sistema de Numeração Decimal”. Seguem algumas sugestões de 

links de vídeos sobre o tema acima: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s 

https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=s3GJqhX4Dwo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zXNMbGle0OQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf0sA3wBqXE  

https://www.youtube.com/watch?v=iveuqIq4ne4 

https://www.youtube.com/watch?v=29bqY2SAmOg 

https://www.youtube.com/watch?v=6R3rLvc2clc  

 

1- Leia a Charge do Amarildo: “O coronavírus e a aula de Matemática”. Pense um 

pouco sobre ela. 

 
 

Observe os números 1024, 2048, 4096, 0320 e 2020. 

▪ O que o zero representa em cada uma das posições? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2-  Pense um pouco sobre... (Se estiver difícil responder, pesquise na Internet.) 

a) Por que alguns números têm vírgula? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

b) Colocar a vírgula em posição diferente no número muda o valor numérico? Por 

quê? 

_____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OU1ydpuRyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=s3GJqhX4Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=s3GJqhX4Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=s3GJqhX4Dwo
%20
%20
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE
https://www.youtube.com/watch?v=zXNMbGle0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=zXNMbGle0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=zXNMbGle0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=zXNMbGle0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
outube.com/watch?v=iveuqIq4ne4%20
outube.com/watch?v=iveuqIq4ne4%20
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
%20
%20
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=487s
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ATENÇÃO: A vírgula divide o número em duas partes: parte inteira (antes da vírgula) 

e parte decimal (depois da vírgula). 

 

Exemplo: Maria organizou as fichas assim: 

  

 

 

Maria formou o número 30,2. Onde 30 é a parte inteira e 2 é a parte decimal.  

A vírgula é o indicativo de onde está a ordem das unidades. É por isso que o zero à 

direita da vírgula, depois do último algarismo, não altera o número. Da mesma forma 

que zero à esquerda, na parte inteira, não altera o número.  

Agora é sua vez!!! 

3- Escreva por extenso todos os números da tabela 

Número decimal Número por extenso 

30,2  

0,32  

3,02  

0,023  

 

4- Componha os números abaixo: 

a) Sete centenas + duas dezenas + cinco unidades + seis décimos = ____________ 

  

b) Uma centena + sete dezena + vinte e sete centésimos = _____________________ 

 

5- - Componha os números abaixo: 

a) 500 + 30 + 4 + 0,1 = __________________________ 

b) 200 + 8 + 0,005 = ____________________________ 

c) 400 + 50 + 0, 08 + 0,00006 + 0,00000008 =_________________________ 

 

▪ Agora responda: Entre os números que você compôs, qual é o maior?  

  

        Responda aqui no quadro: 

 

 

3 CÉDULAS DE 10 REAIS + DUAS MOEDAS DE 10 

CENTAVOS 
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GEOMETRIA 

Profª. Rosana 

Conteúdo: Sólidos geométricos. 

 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 

Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem largura, 

comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não 

poliedros (corpos redondos). 

Os elementos principais de um sólido são: faces, arestas e vértices. Cada 

sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada (planificação 

de sólido geométrico). 

Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua 

característica determinante. Seja em relação ao número de faces que o compõe, seja 

como referência a objetos conhecidos no cotidiano. 

 

Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais: 

▪ Faces - cada uma das faces do sólido. 

▪ Arestas - retas que unes os lados do sólido. 

▪ Vértices - ponto de união das arestas. 

 
  

 Os sólidos possuem três elementos: arestas, vértices e lados. 
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 A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono de 

sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares. 

Pirâmides 

 As pirâmides são poliedros caracterizados por possuir uma base poligonal no plano 

e apenas um vértice fora do plano. Seu nome é representado pelo polígono que serve 

de base, os exemplos mais comuns são: 

• Pirâmides (triangular, quadrangular; pentagonal e hexagonal). 

• Prismas: são caracterizados por serem poliedros com duas bases congruentes e 

paralelas, além das faces planas laterais (paralelogramos). Os exemplos mais comuns 

são: prisma triangular, cubo, paralelepípedo; prisma pentagonal e prisma hexagonal. 

• Sólidos Platônicos: são poliedros regulares em que suas faces são formadas por 

polígonos regulares e congruentes. 

 O prisma triangular equilátero (4 faces, 6 arestas e 4 vértices) e o cubo (6 faces, 12 

arestas e 8 vértices) são sólidos platônicos, para além deles existem outros como: 

octaedro (8 faces, 12 arestas e 6 vértices); dodecaedro (12 faces, 30 arestas e 20 

vértices); icosaedro (20 faces, 30 arestas e 12 vértices). 

Não-Poliedros 

Os chamados não-poliedros são sólidos geométricos que apresentam como 

característica fundamental ao menos uma superfície curva. 

Corpos Redondos: Dentre os corpos redondos, sólidos geométricos que possuem 

uma superfície curva, os principais exemplos são: Esfera - superfície curva contínua 

equidistante a um centro. Cilindro - bases circulares unidas por uma superfície circular 

de mesmo diâmetro. Cone - pirâmide de base circular 

 

Exercício 1 

 
 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/cubo/
https://www.todamateria.com.br/a-esfera-na-geometria-espacial/
https://www.todamateria.com.br/cilindro/
https://www.todamateria.com.br/cone/
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Exercício 2 

 

HISTÓRIA 

Prof. Eduardo 

 

Conteúdo: História: tempo, espaço e formas de registros. 

O que é História? 

 História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse 

estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, 

deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo a fim de 

racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. 

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

que significa “aprendizado”, “sábio”. Sendo assim, faz referência ao conhecimento 

obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da História está em seu 

papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de 

compreender a própria realidade. 

 O conceito de História recebe definições distintas de acordo com diferentes 

historiadores. O historiador Marc Bloch, por exemplo, considera que a História não é a 

ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o 

homem e sua ação no tempo. Outros entendem como o estudo das transformações na 

sociedade humana ao longo do tempo. 

 Nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica que o permita 

chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento passado a partir da 

investigação de fontes históricas. O historiador não deve glorificar ou demonizar 

determinado acontecimento, mas deve analisá-lo criticamente, utilizando todas as 

fontes que estiverem ao seu alcance e empregando métodos de análise que o 

auxiliem em seu exercício. 

 

Quando se iniciou a História? 

 O surgimento da História enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos 

antigos. Heródoto é considerado o pai da História. Seu trabalho aconteceu por meio da 

sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, 

como os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as 

Guerras Médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. 
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 Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar, de fato, um método de análise que 

permitisse reconstituir e formular uma análise a respeito de um acontecimento 

passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, conflito travado entre 

as cidades de Atenas e Esparta. 

 

Periodização 

 Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em 

períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e 

utilizava acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo 

de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças 

profundas imediatas, mas indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de 

mudanças significativas com o passar do tempo. 

 Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada 

período, ela permanece em vigência e é utilizada como mecanismo para organizar o 

estudo da história e facilitar o ensino. Os períodos históricos são Pré-História, Idade 

Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. 

 

Pré-História 

 Período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo de seu 

surgimento e estendendo-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi 

criada, por volta de 4000 a.C. A Pré-História acompanha todo o processo de 

desenvolvimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de 

ferramentas até o processo de sedentarização. 

 

Idade Antiga 

 Tem como ponto de partida a criação da primeira forma de escrita desenvolvida 

pelo homem: a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, povo que habitou a 

Mesopotâmia. 

 Esse período estuda os acontecimentos que envolveram diferentes povos, como 

egípcios, sumérios, assírios, persas, hititas, gregos, romanos, etc. O marco do fim 

desse período é a queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador 

romano foi destronado pelos hérulos, em 476 d.C. 

 

Idade Média 

 Acompanha os eventos históricos do período que se estende de 476 a 1453. Seu 

marco inicial é o fim do Império Romano do Ocidente, e seu marco final é a queda de 

Constantinopla para os otomanos. 

 Nesse período, enfocam-se os fatos acontecidos na Europa com o surgimento do 

feudalismo e a formação de uma sociedade controlada pela Igreja Católica. 

Atualmente, o estudo desse período no Brasil tem expandido seu foco para estudos de 

outros povos, como árabes, povos asiáticos, africanos e pré-colombianos. 

 

Idade Moderna 

 É um período mais curto o qual analisa os acontecimentos de 1453 a 1789, com 

destaque para o processo de colonização do continente americano. São ressaltadas 
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também as diversas transformações que a Europa enfrentou com o surgimento de 

novas ideias durante o Renascimento e o Iluminismo. 

 O marco estipulado para o fim desse período é a Queda da Bastilha, evento que 

iniciou a Revolução Francesa, em 1789. 

 

Idade Contemporânea 

 Período atual em que estamos inseridos. Acompanha acontecimentos do final do 

século XVIII até a os dias de hoje. Sendo assim, esse período engloba fatos que 

marcaram grandes transformações para a humanidade, como aqueles causados pelas 

revoluções industriais. 

 

Fontes históricas 

 As fontes históricas são vestígios do passado que permitem que o historiador 

desenvolva sua pesquisa e responda questões referentes a elas. Dessa maneira, as 

fontes assumem um papel de total importância para a pesquisa histórica dando 

credibilidade à mesma. O termo “fonte” é compreendido como documento que registra 

e comprova o vestígio do passado. 

 Até o século XIX, acreditava-se que o passado só poderia ser estudado por meio de 

fontes escritas oficiais, o que limitava o trabalho do historiador somente a esses 

documentos. Contudo, a partir do século XX, passa-se a compreender como fonte 

histórica tudo o que foi produzido pelo ser humano desde os primórdios, ou seja, 

desde antes da escrita. Com isso, fontes de natureza oral e material passam a ser 

consideradas tão importantes quanto documentos escritos para se compreender o 

passado. Esse movimento na pesquisa histórica permitiu que surgissem novas 

discussões ao mesmo tempo em que contribuiu para o crescimento da produção 

histórica. 

 

Tipos de fontes históricas 

 As fontes históricas podem ser desde artefatos arqueológicos a dispositivos 

eletrônicos. É importante que se compreenda que todos os tipos de fontes históricas 

são importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Contudo, existe uma diferença 

de complexidade entre elas. 

 

▪ Fontes históricas escritas 

 As fontes históricas escritas consistem em documentos que possuem frases e 

textos. Alguns exemplos de fontes escritas são: cartas, discursos, leis, livros, letras de 

músicas, poemas, jornais, revistas, folhetos, etc. 

 

▪ Fontes históricas materiais 

 As fontes históricas materiais são os vestígios do passado deixados pelo homem. 

São as fontes mais amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem 

desde a sua existência é passível de pesquisa. Podemos exemplificar algumas fontes 

materiais, como: esculturas, pinturas rupestres. 
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▪ Fontes históricas orais 

 As fontes históricas orais são fontes que envolvem a fala. Em sociedades que a 

escrita não é dominada por todos os seus membros (como algumas comunidades 

indígenas, por exemplo), sua história é narrada e transmitida pela fala dos mais 

velhos. 

 Assim, a memória do narrador se torna uma importante ferramenta para se 

construir a história que passa de geração para geração. As fontes históricas orais 

permitem perceber como o grupo envolvido no fato passado vivenciou e percebeu o 

desenrolar dos acontecimentos. Alguns exemplos de fontes orais são: lendas, mitos, 

relatos, documentários, entrevistas, etc. 

 

 Percebe-se, então, que as fontes históricas são variadas. Cada uma demanda um 

cuidado diferente por parte do historiador que deve se encarregar de extrair delas 

argumentos sólidos que sustentarão sua pesquisa. 

 Nesse sentido, a atuação do historiador é de suma importância para a pesquisa 

histórica, pois dependerá da forma como ele manuseará as fontes que a história será 

difundida. 

 

Exercícios  

1. Qual o significado de História? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Quem é que faz a História?  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. O que se entende pelo Paleolítico na Pré-História? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Descreva algumas ferramentas utilizadas pelos hominídeos no período do 

paleolítico.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. O que são fontes históricas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. A partir de qual século mudou o conceito de fonte histórica?  

_____________________________________________________________________ 
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7. Cite os tipos de fonte histórica e de um exemplo de cada: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Prof. Emerson 

 

Conteúdos: Paisagem Cultural e Natural.   

Paisagem Cultural e Natural 

A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber 

utilizando os nossos cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, 

todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem: o caos do centro 

de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. Em razão 

da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em dois tipos principais: as 

paisagens naturais e as paisagens culturais. 

As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não 

se modificaram ou que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de 

uma floresta virgem ou o topo de uma montanha. Em algumas definições, esse 

conceito também abrange regiões naturais consideradas inóspitas, ou seja, que não 

apresentam condições para a manutenção da vida do homem, como uma área de um 

deserto. 

As paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são 

as expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e 

transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. 

Portanto, todas as edificações artificialmente construídas, bem como as intervenções 

não naturais sobre o espaço constituem paisagens culturais, como o espaço de uma 

cidade ou um campo de produção agrícola. 

É interessante perceber que, muitas vezes, esses tipos não se segregam, 

podendo se sobrepor no espaço. Assim, podem haver elementos naturais em 

paisagens culturais e vice-versa. Quando elementos da natureza são conservados no 

espaço de uma construção, por exemplo, temos a ocorrência desse tipo de situação. 

Ao contrário do que muitos imaginam, a paisagem é uma categoria extremamente 

dinâmica. Ela, além de se portar como uma expressão das práticas humanas ou das 

ações da natureza, é capaz de narrar, através de suas manifestações aparentes ou 

ocultas, a história daquele espaço. 

É comum encontrarmos, nas manifestações de mundo, elementos referentes 

ao passado, recente ou remoto. Portanto, a principal característica da paisagem é, 
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sem dúvida, o fato de ela agregar, em si, a sobreposição e confluência das ações do 

presente e do passado, que muitas vezes convivem lado a lado. 

 

Transformação das paisagens naturais pelo homem 

Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o 

ser humano acaba por realocar os recursos naturais, mudando as configurações do 

ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o 

tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas 

asfaltadas, perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o 

lançamento de resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares. Com essas e 

outras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, misto de 

elementos naturais e processados. 

Cientificamente, podemos conceituar o termo paisagem como resultado da 

combinação, em um dado território, de elementos físicos, biológicos e humanos que 

constituem sua unidade orgânica e se encontram estreitamente relacionados. Ou seja, 

é uma convivência harmônica entre humanos e elementos vivos e não-vivos, onde 

todos têm a possibilidade de viver normalmente. Podemos ainda considerar o termo 

paisagem sob dois aspectos, o natural e cultural. Consideramos paisagem natural 

aquela onde não houve ação modificadora do homem, ou seja, esta conserva suas 

bases geológicas (geognóstica) e climáticas (vegetacional). Já a paisagem cultural é 

aquela modelada por meio de um grupo cultural, onde a cultura é o agente, a área 

natural é o meio e a paisagem cultural é o resultado. 

Na antiguidade, a relação entre elementos físicos e humanos da paisagem foi 

notada pela primeira vez nos tratados de Estrabão e dos geógrafos da escola de 

Alexandria. No começo do século XIX, Carl Ritter estabeleceu a inter-relação entre a 

atividade do homem e o meio natural, o que deu origem à geografia humana. Surge 

pouco depois a escola alemã, que desenvolveu uma concepção determinista da 

geografia, pela qual o meio é responsável pela atividade e cultura humanas. Como 

contraponto, na França, temos a escola possibilista, representada por Paul Vidal de La 

Blache, que defende a influência do homem no meio, ao longo da evolução histórica e 

segundo seus próprios interesses. 

No fim do século XIX, William Morris Davis define as paisagens morfológicas 

conforme seus processos de formação, o que leva os geógrafos a desenvolver os 

conceitos de paisagem natural, humanizada e geográfica global. Hoje, a evolução de 

tais conceitos nos leva a entender que todos os elementos interagem: o relevo afeta o 

clima, que influi nas formas de vegetação, cuja maior ou menor densidade favorece ou 

dificulta a erosão etc. Esta relação leva a um equilíbrio dinâmico e instável, em 

constante transformação. 

Atualmente, quase todas as paisagens da Terra, salvo as polares, os altos 

cumes das cordilheiras, as matas virgens e o interior dos desertos, apresentam 

influência humana ou cultural em maior ou menor medida. As paisagens em que a 

ação do homem não se impôs são predominantemente naturais e de escasso valor 

econômico. 

O grau mais alto de transformação da paisagem ocorre na cidade, onde está é 

quase absoluta. Já as paisagens rurais são qualificadas pelos usos agrícolas, 

pecuários e florestais do território, assim como outros fatores de caráter econômico 

(estradas, ferrovias, minas e indústrias).  
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Exercícios: 

✓ EXERCÍCIOS SOBRE PAISAGEM NATURAL E CULTURAL 

Para responder a estes exercícios sobre paisagem, é preciso entender as suas 

diferentes formas, seus processos de transformação e os seus principais conceitos. 

QUESTÃO 1- Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos 

de paisagem natural e paisagem cultural: 

Coluna 01 

(1) Paisagem Natural  

(2) Paisagem Cultural 

 

 

 

 

 

 

Coluna 02 

(   ) Parque ambiental criado no espaço 
urbano de uma cidade 

(     ) Reserva ambiental em área rural 

(  ) Hotel fazenda reservado para o 
turismo 

(  ) Floresta equatorial não ocupada 
pelo homem 

(   ) A rua de uma cidade industrializada 

(    ) Área do espaço urbano dedicada à 
promoção de práticas culturais 

QUESTÃO 2 - A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o 

contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que 

foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, 

casas, prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição deles no espaço compõem os 

elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer 

inalterados. 
MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. 

Volume 01, 3ª ed. São Paulo: escala educacional, 2013. p.27 
 

 Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 

I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 

II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 

III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 

IV. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das 

paisagens. 

▪ Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II             b) II e III             c) II, III e IV       d) I, III e IV      e) Todas estão corretas. 

 
QUESTÃO 3- A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do 

presente e do passado. Mais do que uma expressão puramente visual, muitas vezes 

ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um 

aspecto até mesmo emocional. 
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▪ Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como: 

a) instrumento mecânico de percepção da realidade. 

b) produtora de discursos individualmente percebidos. 

c) reflexo direto da compreensão humana. 

d) resultado dos significados subjetivos. 

e) reprodução visual das atividades afetivas sociais. 

 
✓ EXERCÍCIOS SOBRE TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS NATURAIS PELO 

HOMEM. 

QUESTÃO 1 - A erosão, o desmatamento e as queimadas são fatores recorrentes de 

transformação da paisagem em função do uso do solo como recurso fundamental para 

as práticas de atividades humanas. Esses fatores são agentes causadores de 

impactos ambientais na agricultura de grande escala de produção. Nesse sentido, 

relacione os agentes citados na coluna da esquerda aos seus respectivos impactos 

ambientais descritos na coluna da direita: 

(1) Contaminação por agrotóxico 

(2) Desmatamento 

(3) Desertificação 

(4) Queimadas 

(5) Erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

(  ), Perda da camada superficial da 

litosfera, através da ação da água, do 

vento, do gelo etc. 

( ), Extinção e redução da biodiversidade, 

assoreamento do leito dos rios, extinção da 

fauna local. 

(  ), Aumento do nível de CO2 (dióxido de 

carbono) na atmosfera e aquecimento 

global. 

(  ), Degradação das terras áridas, 

semiáridas e sub-úmidas, secas 

resultantes de diversos fatores, como as 

variações climáticas e as atividades 

humanas. 

▪ A sequência correta é: 

A) 1, 5, 2, 4            B) 1, 3, 4, 5           C) 2, 4, 3, 5          D) 3, 5, 4, 2            E) 5, 2, 4, 3 

 
QUESTÃO 2 - Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em 

erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, 

em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a 

adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água 

executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão 

causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até 

mesmo em grandes áreas. 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: 

uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 
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▪ A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma 

solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática 

humana que segue no caminho contrário a essa solução é: 

A) a aração.     

B) o terraceamento.    

C) o pousio.    

D) a drenagem.   

E) o desmatamento 

. 

QUESTÃO 3 - Observe as paisagens enumeradas abaixo e marque um (X) somente 

nas que apresentam elementos das paisagens culturais. E, depois pinte-as.   

 

CIÊNCIAS 

Profª. Cassandra  

 

Conteúdos: Células e tecidos.   

Ter uma vida saudável depende de muitos fatores. É necessário ter cuidados 

com a higiene, a alimentação, o repouso e o lazer. Não consumir drogas, procurar 

ajuda médica para a realização de consultas e exames periódicos sempre que 

apresentar um possível sintoma de doença e não ingerir remédios por conta própria 

(ou seja, não se automedicar) também são atitudes importantíssimas. Um recurso 

imprescindível para se ter uma vida saudável é conhecer-se melhor, entender os 

princípios básicos do funcionamento do próprio corpo e compreender os motivos pelos 

quais alguns cuidados são fundamentais à saúde. 

Para facilitar o estudo do organismo humano, os cientistas dividem em níveis 

de organização, que são as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas. 
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CÉLULAS 

 Todas as células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização 

interna, na qual cada parte é responsável por uma 

determinada atividade. Existem células de diversos 

formatos. 

 Toda célula animal é envolvida pela chamada 

membrana plasmática, que circunda e delimita, 

mantendo seu conteúdo separado do meio externo e 

controlando as substâncias que entram ou saem. No interior da célula existem várias 

estruturas, entre elas o núcleo. Dentro do núcleo encontra-se o chamado material 

genético, que tem em sua constituição uma substância conhecida como DNA, que são 

herdadas pelos dos nossos pais. 

 O material genético produz substâncias necessárias para o funcionamento da 

célula. A região entre a membrana plasmática e o núcleo é preenchida por um material 

com consistência de gelatina, o citoplasma, no qual há diferentes tipos de estruturas, 

denominadas organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas desempenham 

diferentes funções, que permitem à célula manter-se viva e funcionando 

adequadamente.  

 

SERES PLUCELULARES E SERES UNICELULARES 

Cachorros, gatos, seres humanos, árvores, arbustos e cogumelos são 

exemplos de seres vivos cujos 

organismos são formados por 

muitas células. Eles são chamados 

de seres vivos pluricelulares ou 

multicelulares. 

 As bactérias e as amebas 

são exemplos de seres que têm 

organismos formados por uma só 

célula. Eles são muito pequenos e 

nós só conseguimos visualizá-los 

com a ajuda de um microscópio. Os 

organismos formados por apenas 

uma célula são os seres vivos 

unicelulares. São também chamados de microrganismos, isto é, são organismos muito 

pequenos, visíveis apenas com o auxílio de um microscópio. 

 

CÉLULA ANIMAL E CÉLULA 

VEGETAL  

 As células animais e 

vegetais possuem várias 

diferenças. No entanto, é 

importante destacar as duas 

principais diferenças entre 
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elas. A primeira delas é a presença, no citoplasma da célula vegetal, de um tipo de 

organela responsável pela realização da fotossíntese. A segunda é a existência de um 

envoltório rígido, ao redor da membrana plasmática da célula vegetal, denominado 

parede celular, que dá sustentação à célula vegetal. 

 

TECIDOS 

 

 No estudo dos organismos vivos pluricelulares, a palavra tecido tem um 

significado diferente daquele com que ela é empregada no dia a dia da maioria das 

pessoas. Tecido, no contexto biológico, é um conjunto formado por células 

razoavelmente semelhantes. 

 Cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica. Há quatro 

tipos básicos de tecidos em nosso corpo: 

 

• Tecido epitelial: A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa 

do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Nele, as células são 

perfeitamente ajustadas e unidas uma às outras, como ladrilhos de um piso. Temos 

como exemplo em nosso corpo, a pele. 

• Tecido muscular: formado por células capazes de se contrair. Encontramos tecido 

muscular em todas 

as partes do corpo 

passíveis de 

movimento, seja o 

movimento 

voluntário ou o 

involuntário, isto é, 

que ele dependa 

da vontade da 

pessoa ou não. 

Exemplo: os 

músculos do corpo.  

• Tecido 

conjuntivo: 

preenche o espaço 

entre tecidos e os 

mantém unidos. 

Nesse tipo de tecido, as células estão razoavelmente espalhadas e o espaço entre 

elas é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células, o 

material intercelular. 

• Tecido nervoso: formado por neurônios. Esse tecido é encontrado no cérebro, na 

medula espinhal. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos. Os tecidos nervosos 

levam e trazem informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e todas as 

regiões do corpo. 

 
Fonte: Canto, Eduardo Leite do Ciências naturais: aprendendo com o cotidiano: manual do 

professor / Eduardo Leite do Canto, Laura Celloto Canto. — 6. ed. — São Paulo: Moderna, 2018. 
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Exercícios: 

1) Assinale a alternativa correta: 

a) (      ) Todas as células apresentam o mesmo formato. 

b) (      ) Células só são encontradas em animais. 

c) (     ) Todos os seres vivos possuem muitas células. 

d) (     ) As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para 

garantir sua sobrevivência. 

 

2) Material gelatinoso que preenche o interior da célula: 

a) (     ) Núcleo 

b) (     ) Ribossomos 

c) (     ) DNA 

d) (     ) Citoplasma 

 

3) As células animais e vegetais apresentam algumas diferenças básicas que 

permitem a sobrevivência do organismo em diferentes situações. 

  Os animais, por exemplo, ingerem alimentos que fornecem energia para a 

célula, o que não ocorre nas plantas. Analisando o citoplasma, podemos perceber que 

algumas organelas estão presentes em ambas as células, mas algumas são 

exclusivas de determinado tipo celular. 

 
 

Observe a gravura acima e com base no que você estudou nesse caderno, 

compare as duas imagens e indique qual é a célula animal e qual é a célula vegetal. 

(Dica: compare essa gravura com a gravura que se encontra no texto “Célula animal e 

Célula vegetal”).  

Célula Vegetal: __________________ 

Célula Animal: ___________________ 

 
4) Relacione corretamente o tipo de tecido apresentado com suas funções: 

(      ) Tecido epitelial 

(      ) Tecido nervoso 

(      ) Tecido muscular 

(      ) Tecido conjuntivo 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Pe7bXeMWzQ4/XyhsXd8FF-I/AAAAAAAChxQ/ukcLFTogt1wJE-4zspDE7FKXxQGC-V__ACLcBGAsYHQ/s600/celula+a+e+celula+b.jpg
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1- Formado por neurônios. Esse tecido é encontrado no cérebro, na medula espinhal. 

2- A principal função desse tecido é revestir a superfície externa do corpo, as 

cavidades corporais internas e os órgãos. 

3- Preenche o espaço entre tecidos e os mantém unidos. Nesse tipo de tecido, as 

células estão razoavelmente espalhadas e o espaço entre elas é preenchido por um 

material que é produzido e liberado pelas próprias células. 

4- Formado por células capazes de se contraírem esse tecido é encontrado em todas 

as partes do corpo passíveis de movimento. 

 

5) O que é uma célula e qual a sua função?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6) Diferencie seres unicelulares dos seres pluricelulares. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7) Coloque U para os seres unicelulares e P para os seres pluricelulares: 

a) (      ) Cobra 

b) (      ) Roseira 

c) (      ) Bactéria 

d) (      ) Ser humano 

e) (      ) Ameba 

 

8) Quais fatores são importantes para termos uma vida saudável? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9) Para conhecermos melhor a célula, colora a imagem abaixo: (Obs.: iremos 

aprofundar o tema organelas citoplasmáticas no próximo caderno). 
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LÍNGUA INGLESA 

Prof. Vander 

 

Conteúdos: Nationalities/ Flags/ Countries. 

Olá, alun@.  

Você sabia que o nome de um país e a nacionalidade de seu povo podem 

variar de um lugar para outro? Isso pode acontecer pela adaptação à língua, para que 

fique mais fácil a pronúncia e compreensão, ou pela interpretação da origem daquele 

nome.  

Um bom exemplo é a Noruega, nome originalmente formado pelas palavras 

“Nordr” e “Vegr”, que juntas significam “caminho do norte” e fazem referência à 

localização geográfica do país, ao norte europeu. Em inglês, a tradução dos termos 

fez com que North (norte) e Way (caminho) formassem Norway e seus habitantes 

fossem tratados por norwegians. Já no português, houve uma adaptação da pronúncia 

do nome primitivo “Nordrvegr” para Noruega.  

Se, durante uma conversa em inglês, você se referir a um país ou 

nacionalidade em português, pode ser que a pessoa não compreenda o que você está 

querendo dizer. Para ajudar você nessas situações, este caderno traz dicas em inglês 

que você precisa saber e traz exemplos de países e nacionalidades para você tirar de 

letra. 

Confira: 
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Exercícios: 

1- Use as dicas de cores em inglês para colorir as “flags" abaixo. Em seguida escreva 

“nationality” e “country” de acordo com a bandeira: 

 

a) RED  WHITE 

 
COUNTRY: ______________________ 
NATIONALITY: ___________________ 

 

b) GREEN, YELLOW, BLUE  WHITE 

 
COUNTRY: ________________________ 

 

c) RED, BLUE  WHITE 

 
COUNTRY: ___________________________ 

NATIONALITY: ________________________ 

 

 

 

 

 

NATIONALITY: __________________ 

* Assista ao vídeo:......................................                                                    
.6º ano - Língua Inglesa - Countries and 

nationalities               

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1RgU6afbdg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1RgU6afbdg
https://www.youtube.com/watch?v=X1RgU6afbdg
https://www.youtube.com/watch?v=X1RgU6afbdg
https://www.youtube.com/watch?v=X1RgU6afbdg
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ENSINO RELIGIOSO 

Prof. Moisés  

 

Conteúdos: Nossas crenças religiosas. 

Para início de conversa: 
 
Vivemos em um mundo marcado por muitas expressões 

sentimentais e crenças religiosas. Desde os tempos mais antigos, o ser 
humano, envolvido pelas dificuldades que a própria vida apresentava, 
começou a se expressar por intermédio de músicas, danças, pinturas e 
escritos, com a finalidade de espantar seus medos e receios. 
 
Dificuldades na vida 

Os sofrimentos e as dificuldades da vida, especialmente o enfrentamento da 
morte, levaram os seres humanos a buscarem um refúgio em outras referências. As 
artes ajudaram muito nessa busca. Curiosamente, dentre todos os seres vivos 
presentes no planeta, somos os únicos que experimentamos as dores e os 
sofrimentos, além de refletirmos sobre estes aspectos que ocorrem na vida de todos 
nós. 
 
“Viver é perigoso” 

O importante romancista e escritor brasileiro Guimarães Rosa, escreveu que: 
“viver é um negócio muito perigoso”. Essa frase se encontra no livro Grande Sertão 
Veredas, um clássico da literatura brasileira. Podemos pensar muitas coisas a respeito 
dessa frase, inclusive em como experimentamos as situações difíceis em nossa vida e 
como encontramos saídas para elas. 
 
Escrevendo sobre um mundo diferente 

Talvez, por conta dessas inquietações, dificuldades e sofrimentos, o ser humano 
tenha tido a possibilidade de pensar um mundo onde estas situações difíceis não mais 
aconteceriam. Um mundo bem diferente do mundo de sofrimentos. Para refletir sobre 
este mundo, resolveu escrever, imaginando outros mundos possíveis. Assim, a 
tradição religiosa escrita foi sendo estabelecida e repetida pelas respectivas culturas, 
no decorrer dos anos. Diversas pessoas, vivendo experiências bem diferentes e em 
lugares diferentes, resolveram criar narrativas que, posteriormente, se transformaram 
em textos, considerados sagrados, para cada cultura específica. 
 
E então? 

Podemos pensar que as crenças religiosas surgiram, pouco a pouco, nas 
experiências das pessoas, que como nós, experimentaram momentos difíceis na vida. 
Daí, resolveram escrever sobre as experiências, fazendo nascer os textos que 
acompanham os movimentos religiosos. 
 
Drops 

Viver não é fácil. Precisamos de novas experiências na vida. 
 

Exercícios: 
1. Selecione em jornais ou revistas algumas situações em que pessoas vivenciaram 
alguma espécie de problema, sofrimento ou situação difícil.  
 
Corte e cole na próxima página duas ou três notícias sobre o assunto. 
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2. Escreva um pequeno texto contando sobre alguma experiência difícil que você 
tenha vivido e de como conseguiu mudar a situação que estava trazendo tristeza a 
você. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
3. Desenhe no quadro a seguir como você imagina um outro mundo possível, como 
base nas coisas que você gosta muito. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Prof. Thiago  

 

Conteúdos: História do voleibol.  

O voleibol é um esporte originário dos Estados Unidos, mais precisamente da 

cidade de Massachusetts. 

A modalidade teve origem no ano de 1895, quando foi criada por William George 

Morgan (1870-1942), que naquele período trabalhava como professor de Educação 

Física na Associação Cristã de Moços (ACM). O intuito do professor era estabelecer 

uma competição em que não houvesse tanto contato físico, diferente das que eram 

praticadas até então. Assim que foi criado, o esporte recebeu o nome de mintonette, 

logo depois, foi chamado de volleyball. 

Apesar de criado nos Estados Unidos, somente quando foi levado para o 

Canadá, cerca de cinco anos depois, é que ele alcançou proporções mundiais. 

Já na década de 40, o esporte estava presente em boa parte do globo, o que 

influenciou diretamente na criação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). 

O órgão tem sede em Paris, na França, e até hoje está 

no posto de principal responsável por realizar as competições 

mundiais da modalidade. 

O primeiro campeonato mundial de voleibol foi disputado 

somente por times masculinos, em 1949, na Tchecoslováquia. 

Os russos saíram como campeões da competição. A primeira 

disputa feminina aconteceu três anos mais tarde, e o Japão se 

consagrou campeão. O voleibol foi inserido nas Olimpíadas a 

partir de 1964. Hoje, algumas das principais competições de 

voleibol, além dos Jogos Olímpicos, são o World Grand Prix e a Liga Mundial. 

 

História do voleibol no Brasil 

A história do voleibol no Brasil remonta a meados do século XX. Ao contrário de 

muitos outros países, aqui ele chegou como um esporte tipicamente feminino.  

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) foi fundada em 1954, e até hoje é a 

principal instituição no esporte no país, tanto no vôlei de quadra quanto no de areia. 

Um acontecimento muito importante, que impulsionou a modalidade no país, foi 

a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, conquistada 

pela seleção masculina, conhecida como “Geração de Prata”. 

Desde então, o país tornou-se uma potência no esporte. 

 

Exercício: Faça uma pesquisa sobre todos os títulos mundiais e olímpicos das nossas 

Seleções Brasileira Masculina e Feminina. 

 

 MASCULINA: _______________________________________________________ 

 

 FEMININA: _________________________________________________________  

https://escolaeducacao.com.br/mapa-dos-estados-unidos/
https://escolaeducacao.com.br/historia-do-voleibol/
https://escolaeducacao.com.br/historia-do-voleibol-no-brasil/
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ARTE 

Profª. Andreia  
 

Conteúdos: Carnaval. 

Carnaval é um festival do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação 

litúrgica da Quaresma. Os principais eventos ocorrem 

tipicamente durante fevereiro ou início de março. O 

Carnaval normalmente envolve uma festa pública 

e/ou desfile combinando alguns elementos circenses, 

máscaras e uma festa de rua pública. As pessoas 

usam trajes durante muitas dessas celebrações, 

permitindo-lhes a socialização com muitas outras 

pessoas. O 

Carnaval 

moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto 

da sociedade vitoriana do século XX. A cidade 

de Paris foi o principal modelo exportador da festa 

carnavalesca para o mundo. Cidades 

como Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova 

Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspiraram no 

Carnaval parisiense para implantar suas novas 

festas carnavalescas. Já o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com 

desfiles de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São 

Paulo, Tóquio e Helsinque. 

Exercícios 

O Carnaval está ligado às artes visuais, aquelas que lidam com a visão. As cidades 

através de suas decorações, as pessoas com suas customizações e fantasias, e o 

comportamento, a partir do estilo característico de cada cidade, algumas têm o hábito de 

blocos de rua, outras de desfiles de escolas de samba e outras de baile de clube.  

O carnaval é uma festa que envolve muitas outras manifestações culturais, como a 

moda, a decoração, a música e comportamento.  

 

1) Relate abaixo como foi o seu carnaval, em casa: 
 
a. Você e sua família se fantasiaram? De quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b. Vocês construíram enfeites para caracterizar a casa, lembrando o carnaval?  
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Vitoriana
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Orleans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Orleans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hels%C3%ADnquia
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c. Vocês ouviram músicas ou fizeram brincadeiras?  
_____________________________________________________________________ 
 
2) O carnaval é uma data comemorativa relevante para você e seus familiares? 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Qual a importância do Carnaval para o cenário cultural brasileiro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4) Historicamente, como o Carnaval era comemorado em sua cidade e região? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5) Conte uma experiência marcante vivida por você durante o Carnaval. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6) Quero te ver fantasiado! Me envie pelo WhatsApp, no grupo ou no privado, 
fotos suas tiradas durante algum Carnaval. 

 

 

 

 

 

 


